
 

E-rollerek és hoverboardok vizsgálata 

2021. június
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált 

Mechanikai és Villamos Laboratóriuma által vizsgált termékek

 

 

Sor-
szám 

Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

1. 

 

Megnevezés 

„2Drive” feliratú, a csomagolódobozon 2D-LED-R és 
SMART S modellszámú hoverboard 

Veszély 

- a belső huzalozást éles szélű, sorjás részeken vezették 
át. A vezetékek mozgó részekkel is érintkezésbe 
kerülnek, ezért a termék zúzódást / végtagtörést 
okozhat, 

- az akkumulátor mellett nincs hőmérsékletfigyelő eszköz, 
ezért a termék égési sérülést okozhat, 

- a személyszállító eszköz kézben tartva is elindul, ezért 
ujjtörést okozhat. 

Kockázat: Súlyos 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

2. 

 

Megnevezés 

OXA márkajelű, D1 modellszámú hoverboard 

Veszély 

Az akkumulátor mellett nincs hőmérsékletfigyelő eszköz, 
ezért a termék égési sérülést okozhat. 

Kockázat: Súlyos 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

3. 

 

Megnevezés 

airmotion márkajelű, H1-FAJ0293 modellszámú 
hoverboard 

Veszély 

- a belső huzalozást éles szélű, sorjás részeken vezették 
át. A vezetékek mozgó részekkel is érintkezésbe 
kerülnek, ezért a termék zúzódást / végtagtörést 
okozhat, 

- az akkumulátor mellett nincs hőmérsékletfigyelő eszköz, 
ezért a termék égési sérülést okozhat. 

Kockázat: Súlyos 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 
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Sor-
szám 

Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

4. 

 

Megnevezés 

BLAUPUNKT márkajelű, EHB206 modellszámú 
hoverboard 

Veszély 

A belső huzalozást éles szélű, sorjás részeken vezették 
át. A vezetékek mozgó részekkel is érintkezésbe 
kerülnek, ezért a termék zúzódást / végtagtörést okozhat. 

Kockázat: Nagy 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból 

5. 

 

Megnevezés 

Qilive márkajelű, 151369/E8.2 (Q.4863) termékazonosító 
jelölésű elektromos roller 

Veszély 

A talprész és a kormányszár közötti csuklós 
mechanizmus egymással szemben elmozduló részei 
közötti távolságtartás nem megfelelő, ezért a termék az 
ujjak zúzódását okozhatja. 

Kockázat: Súlyos 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

6. 

 

Megnevezés 

ninebot márkajelű, E8 modellszámú elektromos roller 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 
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Sor-
szám 

Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

7. 

 

Megnevezés 

HECHT márkajelű, H6 modellszámú, 5125 
termékazonosító jelölésű elektromos roller 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

8. 

 

Megnevezés 

HotWheels márkajelű, HT-KS-55B modellszámú 
elektromos roller 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 
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Sor-
szám 

Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

9. 

 

Megnevezés 

CityBlitz márkajelű, CB049 termékazonosító jelölésű 
elektromos roller 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 

10. 

 

Megnevezés 

MI márkajelű, DDHBC08NEB modellszámú elektromos 
roller 

Veszély 

Nincs 

Intézkedés 

Hatósági intézkedés nem szükséges 
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Sor-
szám 

Termék képe Kereskedelmi forgalomban ellenőrzött termékek adatai 

11. 

 

Megnevezés 

MS ENERGY márkajelű, ES-8-2508 N1 modellszámú, 
Neutron n1 fantázianevű elektromos roller 

Veszély 

Az akkumulátor mellett nincs hőmérsékletfigyelő eszköz, 
ezért a termék égési sérülést okozhat. 

Kockázat: Súlyos 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

12. 

 

Megnevezés 

Kawasaki márkajelű, KX-FS5.5 modellszámú elektromos 
roller 

Veszély 

- a kormány rögzítő furatainak átmérője az előírtnál 
nagyobb, ezért a termék ujjcsonkolást okozhat, 

- az első kerék tengelycsavarja nincs lazulás ellen 
biztosítva, ezért a termék állkapocs és/vagy gerinctörést 
okozhat 

Kockázat: Súlyos 

Intézkedés 

Kivonás a forgalomból, visszahívás a vásárlóktól 

 


