Het wiel opnieuw

uitgevonden…
Dat de Brabantse Kempen een prachtige
streek is, weten we natuurlijk allemaal.
Zodra de zon schijnt pakken we de fiets
of de benenwagen en trekken we er op uit.
Maar laat je gebruikelijke vervoersmiddel
eens staan. Trek je stoute schoenen aan en
stap daarmee op de nieuwste technologie:
De Airwheel!

M

et slechts één wiel, twee treeplankjes en
je eigen lichaamsgewicht beweeg je jezelf
gemakkelijk voort door de natuur en
straten op weg naar je werk of school. Door het
lichte gewicht is de Airwheel handig mee te nemen
en op te bergen. Ideaal voor drukke gebieden, zoals
de stad of het station; eenvoudig van de voordeur
tot op het perron. Bovendien is de Airwheel ook
nog eens milieuvriendelijk én gezond. Je geniet van
de buitenlucht en door het continue zoeken van
balans wordt ook nog je rug aan het werk gezet!
KEMPISCHE RITJES
In de grotere steden kun je al niet meer om de
Airwheel heen. Maar ook hier in de Brabantse
Kempen wonen een aantal fanatieke gebruikers;
één daarvan is Puck (24 jaar).

Puck

Puck is een vlotte jongedame uit Casteren.
Door haar studie in Rotterdam is ze veel aan
het reizen. Van de bus naar de trein en van
het station weer naar school en andersom;
Ze legt heel wat kilometers af. Om deze tocht
te verlichten kreeg ze van haar ouders een
Airwheel, namelijk de Q1; het kleinste model
uit de Airwheel familie. Licht, handig en
makkelijk in gebruik; Puck is er sindsdien
dagelijks mee op pad. Een Airwheel unicycle
is in de wet gelijk gesteld aan een skater,
daarom mag je ’m overal rijden waar je een
fiets normaal aan de hand moet nemen.
Zo mag je dus met een Airwheel gewoon
over het voetpad rijden of zelfs in de
binnenstad of het winkelcentrum. Ideaal!
Dankzij de twee wielen is er een goede
zijwaartse stabiliteit. Ook zitten er veiligheidssystemen in, zoals kantelbeveiliging,
snelheidsbegrenzing en lege accu beveiliging.
Slechts 10,6 kilo aan gewicht, een 800W
sterke elektromotor en een accu met 130Wh
die in 120 minuten volledig opgeladen is.
De Airwheel Q1 is slechts één van de
vele modellen. Op de website staat een
overzicht van alle mogelijkheden; voor
ieder wat wils! Benieuwd geworden?
Maak een afspraak voor een testritje
of huur ‘m voor een leuk dagje uit.

PEPE’S SMART PLACE
Pepe’s Smart Place richt zich
op moderne mechatronische
apparaten voor consumenten.
We geven je graag
persoonlijk advies.
Huren of thuis testen?
Maak een afspraak!
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