
       

 
 
 

 

24 Φεβρουαρίου 2014  
 

 
Επιχειρηματική Πρόταση από Αυστρία 

 
Η Αυστριακή εταιρεία E-volution έχοντας υπόψη τα κενά της αστικής κινητικότητας και προκειμένου να 
προσφέρει καινοτόμες λύσεις στην κυκλοφορία έχει σχεδιάσει και αναπτύξει δύο ηλεκτρικά οχήματα, 
Jetflyer και Jetflyer Mooove, τα οποία προσαρμόζονται στις οποιεσδήποτε απαιτήσεις και μπορούν 
να κατασκευαστούν για να ταιριάζουν σε κάθε χρήση και εφαρμογή.   
 
Για παράδειγμα, μπορούν να μεταφέρουν προϊόντα μέχρι 340 κιλά, να χρησιμοποιηθούν σε 
ξενοδοχειακές μονάδες ως μεταφορικό μέσο των τουριστών/καλεσμένων, και ακόμα να 
χρησιμοποιηθούν εκτός δρόμου σε γήπεδο γκολφ καθότι διαθέτουν χώρο για την τσάντα του γκολφ. 
 
Διαθέτουν χώρο για εμπορικά σήματα και διαφημίσεις. 
 
Πλεονεκτήματά στην πόλη: Ελίσσονται εύκολα σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, έχουν τέσσερις τροχούς 
συνεπώς ασυναγώνιστα σταθερό, αθόρυβα και δεν παράγουν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2. 
 
Πλήρως φορτισμένη μπαταρία για περίπου 100 km.   
 
Ακολουθούν τεχνικές λεπτομέρειες των ηλεκτρικών οχημάτων. 
 
Η εταιρεία ενδιαφέρεται να βρει αντιπρόσωπους στην Κύπρο για τα προϊόντα αυτά.   
 
Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία θα βρείτε στην πιο κάτω ιστοσελίδα: 
http://www.evolution-gmbh.com/en/  
 
Σημειώστε επίσης ότι,  η εν λόγω εταιρεία θα βρίσκεται στην Κύπρο στις 17 Μαρτίου 2014 στα 
πλαίσια της εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων που θα διοργανώσει το ΚΕΒΕ.  
 
Εάν ενδιαφέρεστε γι’ αυτή την επιχειρηματική πρόταση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. 

Περισσότερες πληροφορίες 
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Technical data for Jetflyer Mooove: 

Dimensions 
and weight: 

1909 x 1150 x 1064 mm, 220 kg incl. 
batteries 

Drive: 2 wheel hub motors 

Instrument 
panel: 

multifunction display 

Range: approx. 100 km 

Speed: 45 km/h 

Power: 4 kW (5.4 hp) 

Charging time: 70% after 90 min., 100% after 3 hours 

Wheel rims: light metal wheel rims with 5 spokes 
 

 

 

 

 

Technical Data for Jetflyer: 

length/width/height - 
1909/1150/1064 mm: 

Stable as a car, manoeuvrable as a 
motorbike – and yet impressively 
unique! 

Total weight 222 kg: Enjoy the ease of driving every day! 

Maximum load 180 kg: 
Room for not just your girlfriend, but all 
her shopping too! 

16 LiFePo4 batteries, each 
with 3.2V/60Ah: 

With the super-strong electric drive, 
you can cruise for at least 100 km 

Charging time approx. 90 
minutes for 70%, approx. 3 
hours for 100%: 

Enjoy a coffee and then set off again 
straight away! 

Tyres: 
Standard for asphalt – alternatively for 
grass, snow and sand as well. 

Top speed: 
Whizz through the city traffic at 45 
km/h! 

Rate of climb: up to 20% up and down 

Accessories: 
Smartphone bracket, Hard-shell case, Toolbox, Storage space, Child seat bracket, Trailer coupling, Golf bag bracket (up to 2) 


