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Testoval som prídavný pohon od SPIG s.r.o.,
ktorý z mechanického vozíka ľahko urobí
ELEKTRICKÝ SKÚTER

NOVINKY
vo firme SPIG

Spoločnosť SPIG, s.r.o. toto leto priniesla na Slovensko od svojich zahraničných kolegov jedinečné zariadenie, ktoré z mechanického vozíka po pridaní jednokolesového zariadenia
urobí malý elektrický skúter s poctivým výkonom a veľmi slušným dojazdom a to všetko pri malinkej hmotnosti, iba 12 kg.
SPIG, s.r.o. ponúkli prvému zo záujemcov možnosť zapožičania
pohonu na dva dni. Klienta sme naozaj potešili, prečítajte si prosím
jeho recenziu.
„Bývam v Banskej Bystrici, samozrejme chodím do práce hoc som na
vozíku. Pracujem v práčovni :) Som normálny mladý muž a mám svoje
túžby, vášne aj sny. Samozrejme medzi ne patrí aj fakt, že chcem byť čo
najviac samostatný. Už keď som sa previezol pred SPIGom vo Zvolene,
vedel som, že je to niečo pre mňa :) S pánom Slabinom sme skúšali aj
úplné extrémy ako prechod cez štrkovitý kopec, prechod po tráve. A hoc
po zastaní v tom kopci sa pohon nedokázal vydriapať až hore, veľmi ma
uistilo, keď sme prišli na to, že zariadenie je navrhnuté tak, aby som sa
v ňom nemohol prevrátiť.
Keď som skúšal pohon v Banskej Bystrici, išiel som od Lazovnej cez
Huštách, následne som obchádzal pamätník a išiel som cez strmí kopec,
tam to má obrovskú výhodu. Obyčajní vozík nemá šancu prejsť dole
kopcom, predné malé kolieska sa začnú správať nestabilne a môžete
veľmi ľahko spadnúť. S týmto pohon som sa nebál, lebo som vedel, že
všetky nerovnosti a jamy to veľké koleso korigovalo, nemalo to problém.
S rozbehom som vyšiel aj na obrubník :). Ale ešte raz zopakujem, najväčšia výhoda je práve jazda dolu kopcom, to som si naozaj užíval.
Do väčšieho kopca som sa musel rozbehnúť, najmä pre strmí kopec je
potrebné nezastať a vyjsť ho celý. To sú základné zákony fyziky, ktoré sa
nedajú obísť. Dostal som sa k rodičom, ktorý bývajú pri Hlavnej stanici.
Naspäť som šiel cez Hornú a Dolnú ulicu. Pocit samostatnosti a voľnosti,
ktorý mi toto zariadenie zabezpečilo bol naozaj veľmi príjemný.
Dojazd je veľmi slušný, 30 km je naozaj dosť. Ja som urobil 15 km a batéria mi ukazovala stále polovicu kapacity. Pohon sa dá nastaviť na maximálnu rýchlosť až 40 km za hodinu, ja som šiel maximálne 28 km za
hodinu a už aj to je naozaj dosť.
Momentálne si šporím peniažky, aby som si pohon mohol zaobstarať,
žiaľ úrady na takéto zariadenie nedávajú príspevok. Napriek tomu, že to
nestojí málo, veľmi ho chcem, pretože my môže pomáhať aj pri práci. Je
veľmi obratný v interiéry, takže som ho mohol používať aj doma v byte
a ako som už opisoval, dokáže si dobre poradiť vo väčšine prípadov aj
v exteriéry. Naozaj teda odporúčam toto zariadenie aj Vám.“
Ľubomír Fízer, foto: archív SPIG s.r.o.

„Sústreď sa. Pozeraj sa len dopredu. Maj svoj cieľ a aktualizuj si ho. Žiješ svoj život,
nie život niekoho iného. Nerozmýšľaj nad tým, kto si čo o tebe myslí. Plň si svoje sny,
bez ohľadu na to, čo iní o tebe hovoria. Pokiaľ máš svoj cieľ, robíš vecí ktoré neodporujú morálnym zásadám a svojim konaním neubližuješ ostatným, šťastie si ťa vždy
nájde, počká si na teba, aj keby to nebolo zo dňa na deň. Nič v živote nedostaneš zadarmo. Všetko je len vecou tvrdej práce, pevnej vôle, vytrvalosti, odhodlania a vášne pre to, čo robíš. Pokiaľ však máš v hlave jasno a vážiš si v prvom rade sám seba,
s veľkou dávkou trpezlivosti a odvahy sa dotkneš hviezd.“
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