
   

Voertuigen van SELA zijn batterij-aangedreven voertuigen. De voertuigen zijn voor binnen en buiten ge-

bruik. Ze zijn zeer stabiel en duurzaam. 

 

Een breed assortiment zorgt ervoor dat iedere gebruiker tevreden is. De voertuigen zijn op diverse zake-

lijke gebieden in te zetten.  
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 De verschillende klassen voertuigen: 

Kleine auto‘s – Serie A 

Trage voertuigen voor kinderen van ongeveer 4 - 8 

jaar. Geschikt voor beginners. Ideaal om te werken 

op een klein gebied. 

Full-size voertuigen - Serie M en F-serie 

Voertuigen tot ongeveer 10 km / h voor kinderen 

van ongeveer 5 - 12 jaar. Ook geschikt voor oner-

varen bestuurders. Ideaal om te werken op een 

circuit. 

Grote voertuigen - Serie B 

Voertuigen tot ongeveer 20 km / uur voor kinde-

ren en jongeren van ongeveer 10 - 18 jaar. Ge-

schikt voor ervaren bestuurders. Ideaal om te wer-

ken op een circuit 

Hurricane – boot op wielen 

Voertuigen minder dan 10 km / h maximale flexibi-

liteit voor bestuurders van ca. 5 - 88 jaar. Geschikt 

voor onervaren bestuurders. Ideaal op vlakke on-

dergrond. 

Ook verkrijgbaar in kleine uitvoering voor bestuur-

ders 5-12 jaar als model. 
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De voertuigen worden meestal bediend met munten. De ingebouwde validator is mechanisch en kan een 

muntsoort verwerken. De exploitant bepaalt de muntsoort. Er kan gekozen worden uit 50ct,  € 1,  € 2 of 

een token. 

Veel bedrijfskritische parameters zoals snelheid, duur, volume, stopmagneet aan / uit, motorrem aan / uit, 

rijden met een munt aan / uit kunnen eenvoudig worden gewijzigd op de digitale regeleenheid. 

De regeleenheid is geïnstalleerd in het voertuig en 

is uitsluitend toegankelijk voor de exploitant of het 

personeel. 

De bediening is eenvoudig en spreekt voor zich-

zelf. 
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Met een volledig opgeladen batterij kunnen de SELA voertuigen circa 4 uur zonder onderbreking rijden. 

Vaak wordt deze tijd over de hele dag verdeeld. De voertuigen kunnen dan ‘s avonds aan het oplaadstati-

on gezet worden en zijn na 8 uren opladen volgeladen. (onze gel laders hebben een overspannings beveili-

ging en automatische stop om overbelading te voorkomen) 

eenvoudige oplaadstation in de praktijk „ons“ gel-oplader 

Om de batterij toestand in de gaten te kunnen houden wordt er aan elke voertuig aan de buitenkant een 

indicatie lamp gemonteerd. 

Indicatie lamp kleurt groen  =   100% -  75%  geladen 

Indicatie lamp knippert groen =    75% -  50%  geladen 

Indicatie lamp kleurt rood =    50% -  25%  geladen 

Indicatie lamp knippert rood =     25% -    0%  geladen 
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De voertuigen zijn eenvoudig op te laden via een stopcontact welke aan de buitenkant van elk voertuig is 

geplaatst. 

Soms wordt het voertuig intensiever benut, daarvoor zou u een geladen reserve batterij met aansluitkabel 

klaar kunnen zetten.  

De batterijen hebben praktische handvaten en zijn 

met een gewicht van ongeveer 20 kg door het per-

soneel redelijk te tillen. 

De eenvoudige stekker verbinding zorgt voor een 

zeer snelle wisseling van de batterij. 
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Welke voorwaarden zijn er nodig voor de goede werking van de SELA voertuigen? 

 

De bodem moet geschikt zijn. Ideaal zijn glad beton of asfalt, verharde oppervlakken zijn ook goed, on-

dergrond van geperst grind is de minimale eis. Ongeschikt zijn los grind, gras of open terrein. 

 

Let op de route die afgelegd moet gaan worden (circuit of gebied). Het oppervlakte van het terrein of de 

lengte van het circuit hangt samen met het aantal daarop rijdende voertuigen. 

 

Let bij het ontwerpen van het circuit op de breedte van de baan. Deze moet zo ontworpen worden dat de 

voertuigen goed kunnen inhalen maar niet kunnen draaien. 

Wij raden aan om de baan te omheinen. Als omheining kan gekozen worden uit beton, staal, hout of rub-

beren randen. Ideaal is een omheining door middel van Flextrack, welke de bestuurders weer op de baan 

helpt. Deze bestaat uit vormbare elementen van een meter die naar behoefte omgezet kunnen worden. 
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Verder heeft u een ruimte nodig, waarin u de voertuigen ‘s nachts kunt stallen, of ze voor langere tijd niet 

gebruikt worden. Voertuigen die langere tijd niet gebruikt worden moeten met volledig opgeladen batterij 

gestald worden. 

 

Wanneer u de voertuigen met munteninworp gebruikt, zorg er dan alsjeblieft voor, dat er altijd voldoende 

munten voorhanden zijn. De gebruiker of de ouders van de gebruiker moeten gemakkelijk kunnen wisse-

len. Idealiter is een wisselautomaat direct aan de baan (deze moet onder dak staan). 

Een geldwisselautomaat kan munten en bank-

biljetten aannemen en daarvoor een gewenst aan-

tal munten uitbetalen. 

De hier afgebeelde wisselaar is niet duur, ontlast 

het personeel en biedt extra service voor uw klan-

ten. 

Een betrouwbare leverancier die u snel kan helpen. Wij hebben dagelijks Service Monteurs in onze werk-

plaats, die bij vragen of problemen onmiddellijk per telefoon kunnen helpen.  Mocht er een vervangend 

onderdeel nodig zijn, profiteer dan van onze SELA onderdelen voorraad in huis. Wij verzenden dagelijks 

pakket per DPD. Daarmee kunnen (bijna) alle problemen binnen korte tijd opgelost worden. 

Hiermee boekt u  het grootst mogelijke succes. 
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