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Information om Genny 2.0 

Kort bakgrund: 

Idén till Genny kommer från dess uppfinnare, Paolo Badano, en ung man som är 
rullstolsburen sedan en olycka 1995. 

Över åren har han försök att förbättra sin förmåga att ta sig fram med olika fordon, men alla 
lösningar hade fyra hjul och var ganska traditionella. Fast de var motordrivna så hade de sina 
tillkortakommanden, allt från teknikens begränsningar till hur de såg ut rent estetiskt. 

För fem år sedan fick han syn på det elektriska fordonet Segway PT vilket omedelbart 
fångade hans intresse. Det verkade magiskt eftersom det höll balansen själv. Det enda 
oöverstigliga för Paolo hindret var att man måste stå upp. Det tog inte lång tid för honom att 
förstå att om en Segway PT kunde fungera med en person stående med en så pass hög 
tyngdpunkt, så borde man kunna skapa ett fordon med en sittande person, som har en lägre 
tyngdpunkt, vilket skulle bli ett ännu säkrare fordon. 

Som ofta händer färdas tanken snabbare än den faktiskta utvecklingen även om man är 
ambitiös. Anledningen till att det fick ta sin tid var just säkerheten för föraren. 

Paolo jobbade med utvecklingen i över ett år. Han tog itu med de olika frågeställningar och 
problem uppstod. Han testade lösningarna i det dagliga livet. Valet av Segways teknologi är 
en den av den framgång han nu nått. 

Idag är Genny en realitet. Dess eleganta konstruktion tillsammans med den moderna 
tekniken gör detta till en fungerande kommersiell produkt. 
 
Varför välja Genny? 
 
Därför att det är ett fordon vars likhet aldrig funnits förut. 
Genny är en helt ny filosofi. Tack vare sin förmåga att balansera själv kan föraren sitta 
bekvämt och vara en del av världen runt om sig istället för att behöva fundera på alla hinder 
och problem så fort man är ute. 

Den som är sittande vet mycket väl vilka dessa dagliga problem är. 

Att alltid behöva titta ner framför sig för att inte fastna med framhjulen, att behöva båda 
händerna för att ta sig fram över huvudtaget och dessutom ständigt bli smutsig om dem, är 
några källor till daglig frustration. Regn är heller inget problem. Det är svårt att göra något så 
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enkelt som att hålla i ett paraply. Att inte våga åka överallt på grund av rädslan för att inte 
kunna ta sig därifrån är ett annat problem. 

Genny löser många av dessa problem. 

Mobilitet 

Gennys grundläggande teknologi, den självbalanserande plattformen, är perfekt för uppgiften. 
Den kan köra framåt, stanna, svänga eller rotera direkt på stället utan att några 
handkontroller behövs. Det räcker med att man flyttar kroppsvikten och lutar styret. Det är så 
naturligt och man lär sig det så snabbt så man tror att maskinen kan läsa ens tankar. 

Det räcker med att man flyttar den övre delen av kroppen för att kunna köra Genny säkert. 
Med ett enkelt styre svänger man åt höger eller åt vänster med ena handen, vilket gör den 
andra fri. 

Det är svårt att finna en liknande lösning som är så mångsidig som en Genny. Man kan köra i 
olika terräng så som: sand, på snö och i terrängen med lätthet. 

Fördelar 

Att hålla någons hand när man är ute och går kan vara för många sittande vara en utmaning. 
Det kan tyckas vara en liten grej, men för en sittande är det inte det. Att kunna äta en glass 
eller hålla någons hand samtidigt som man förflyttar sig är nu möjligt. Tack vare att Genny är 
så rörlig kan man ge sig ut och titta på ställen man inte kunnat ta sig till tidigare. 

Det enda som begränsar Gennys möjligheter är din fantasi. Din vardag och din fritid kommet 
aldrig bli sig lik igen. Passar lika bra inomhus som utomhus. 

Sociala aspekter 

Numera är det välkänt att personer med rörelsehinder passar in och fungerar bättre i 
samhället om de kan röra sig lika lätt som om de som inte har en funktionsnedsättning.  

Genny ökar den personliga mobiliteten exponentiellt. Att ta sig fram i en urban miljö blir så 
mycket lättare. Även om många platser numera är anpassade så är man utestängd från 
många fortfarande. Genny löser inte alla problem, men väldigt många. Bara att kunna ta sig 
till platser som ligger en bit bort är ett stort framsteg i sig. 

Att åka på en Genny stärker självkänslan. Att inte jämt behöva se sig själv som 
rörelsehindrad är en befrielse i sig. Gennys hjul är dina nya fötter. Att veta att man har en 
räckvidd på flera mil, mycket längre än många orkar gå, är skönt. 
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Teknologi 

Det som är mest fantastiskt med Genny är dess förmåga att balansera själv. Det är det som 
är nyckeln och ett av många patent. 

Tekniken i en Genny består av intelligenta sensorer, robusta mekaniska delar och ett 
styrsystem som håller balansen och gör att man kan åka på två hjul. I samma ögonblick som 
man sätter en Genny i balans kommer elektrostatiska gyron och accelerometrar att känna av 
underlagets lutning och hur man sitter på maskinen 100 gånger per sekund. 

Genny har gyron för att mäta om man lutar sig bakåt eller framåt eller lutar styrstången åt 
något håll. Egentligen behövs alla gyrona inte, det hade räckt med ett par, men de är en del 
av maskinens redundanta styr- och säkerhetssystem. Informationen som gäller lutning och 
styrning skickas till styrsystemet i maskinen. 

Det redundanta styrsystemet i sig består av två identiska kretskort med mikroprocessorer 
som skickar signaler till motorerna som driver hjulen och håller hela ekipaget upprätt. Att den 
har två enheter är för att säkerheten skall vara så hög som möjligt. 

Gennys styrsystem kör i sig en avancerad mjukvara som kan uppdateras. Styrsystemet med 
dess mjukvara övervakar maskinens läge med hjälp av informationen från gyrona, justerar 
motorernas fart med hjälp av denna information och håller därmed balansen. Motorerna som 
får sin kraft från två litiumjon batterier fungerar oberoende av varandra. 

När Genny lutas framåt kommer motorerna att driva hjulen framåt så att tyngdpunkten som 
tidigare låg framför maskinen kommer rakt under den. När maskinen lutas bakåt kommer 
hjulen att drivas bakåt och maskinen håller sig upprätt. Om föraren lutar styret åt något håll 
kommer det ena hjulet att snurra fortare än det andra om man rör sig framåt. Står man still 
kommer hjulen att röra sig åt olika håll och man svänger runt på stället. 

Säkerhet 

Genny har flera elektroniska och mekaniska säkerhetssystem som alla är patenterade. 

Skulle någon del sluta fungera kommer det redundanta systemet att se till att stoppa 
framfarten och bibehålla balansen så länge som det behövs för föraren att ställa maskinen på 
dess mekaniska stöd. 

Med ljus- och ljudsignaler med kan Genny kommunicera med föraren så denne vet om det är 
säkert att använda den eller inte. Genny har en trådlös nyckel, som är 64-bitkodad, vilket gör 
att maskinen är obrukbar för den som inte har nyckeln. Nyckeln har en klocka och visar 
information om batterierna, fart, snittfart och körsträcka. 

Genny har också ett inbyggt larm som avskräcker andra från att manipulera eller ta maskinen. 
Om någon försöker stjäla den kommer maskinen att låsa hjulen, ljuda och vibreras. 
Omgivningen kommer att märka det. 
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Tekniska specifikationer Genny 2.0 Urban 
 

Hastighet: Officiellt fartbegränsad till 6 Km/h, men kan köras i 20 km/h 
Styrsystem: Ställbar styrkänslighet 
SWL:  Förarens max vikt är 125 kg 
Mått: 67 x 63 x 67 cm 
Vikt:  57,7 kg 
Batterier: Två Saphion lithiumjonbatterier 
Prestanda:  Räckvidd upp till 38 km på en laddning 
Motorer: Två borstlösa DC servomotorer 
Däck: Däck, 48 cm punkteringsresistenta 
Markfrigång: 9 cm 
Ställbart ryggstöd: TARTA, Justerbar sits, höjd, bredd, lutning höj- 

och sänkbart fotstöd Gradient >18° 
Tillval: Lampor och blinkers (tillval) 

Segway & Genny är testad 
och godkänt enligt: 

 

Transport styrelsen: Segway och Genny är klassad som  Cykel klass 3.  

Enligt Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. 

Övriga godkännanden: Electromagnetic Compatibility Device: 2004/108/EC 

Low Voltage Directive: 2006/95/EC 

Machinery Directive: 2006/108/EC  

Approved by 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EC 

Mer information: http://www.gennymobility.com/sweden/Genny.aspx 

 
 
Med vänlig hälsning/Best regards 
  
 
 
 
 
Björn Öhman 
Marknadschef 
General Agent Norden 


