
MISANO

Objednávkový kód: 
ZREPRH702003 Není hrazeno ZP

MISANO - je skútr střední třídy s osvědčeným designem. 
Pro jednoduché ovládání, kompaktnost a snadnou údržbu je 
vyhledávaným pomocníkem na vašich cestách do města za nákupy. 
Pro jeho rozměry ho oceníte při jízdě v úzkých uličkách supermarketů. 
Robustní podvozek s koly o rozměru 260 x 85 mm se snadno 
přizpůsobí i náročnějšímu terénu při projížďkách v přírodě.  

Základní provedení:
•  jednoduché ovládání
•   odnímatelná otočná sedačka
• odklopné područky
• nastavitelná poloha řídícího panelu 
•  zadní a přední osvětlení, ukazatele směru, zpětná zrcátka
• košík přední
• sklopná opěra zad
• rozměr kol 260 x 85 mm
• barva dle aktuální nabídky
• baterie gelové 2x12V/34Ah

Přednosti:
•  kompaktní rozměry
• osvědčený design
• vynikající stabilita

SWIFT
SWIFT je čtyřkolový, lehký, kompaktní skútr nižší třídy, 
s jednoduchým ovládáním. Je snadno rozložitelný, 
což usnadňuje jeho případný transport. Celková 
hmotnost bez baterií je přibližně 48 kg. SWIFT je 
vybaven odpruženým  zavěšením zadních kol s 9,5“ 
(240x75mm) zadními a předními koly. Jeho maximální 
nosnost je120kg a maximální rychlost jízdy až 8km/h. 
Skútr SWIFT je určen pro uživatele s menším vzrůstem 
a oceníte ho zejména při vycházkách ve městě nebo na 
nákupech.

Základní provedení:
• rozkládací konstrukce
•  sedačka otočná s možností aretace, výškově nastavitelná
• područky odklopné, šířkově nastavitelné
• sklopná opěra zad
• možnost nastavení polohy řídícího panelu
• indikátor stavu baterií
• klakson a zadní odrazka
• přední nákupní košík
• kola 9,5” (240x75mm) plná
• baterie 2x12V/18Ah
• nosnost – do 120kg
• barva dle aktuální nabídky

Není hrazeno ZP
Objednávkový kód:  
ZREPRH702005  

 Celková Celková Celková Výška Hlobka Šířka Hmotnost Nosnost Dojezd Stoupání Rychlost Výkon Výška
 délka  šířka výška opěry zad sedačky sedačky bez baterií (kg) (km) (°) (km/h) motorů překážky
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)     (W) (cm)

Misano 1220 610 980 540 406 460 75 135 30,0* 12,0 10,0 450 7,6
Swift 1070 580 915 350 410 410 48 120 20,0* 10,0 8,0 400 7,0
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(* za optimálních podmínek)



Košík (volitelné příslušenství)Držák hole (volitelné příslušenství)

Zadní osvětlení Řízení skútru

MONZA

Není hrazeno ZP

Elektrický skútr střední třídy MONZA zajistí vaši 
nezávislost, mobilitu a komfort. Stane se dobrým 
společníkem na vašich cestách do zaměstnání a za 
zábavou.

Základní provedení:
• osvědčený vzhled
• dobrá stabilita
•   velký a praktický digitální panel s indikátorem stavu 

baterie
• odpružená všechna kola
•  otočná a posuvná sedačka se sklopnou opěrou zad 

a opěrkou hlavy
• odklopné područky
• nastavitelná poloha řídícího panelu 
• nákupní košík vpředu
• zadní a přední osvětlení, včetně ukazatelů směru
• zpětné zrcátko
• nafukovací kola, rozměr 330mm x 100mm
• barva dle aktuální nabídky
• baterie gelové 2x12V/45Ah

Volitelné příslušenství:
• košík nákupní zadní
• držák holí

M
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Objednávkový kód:  
ZREPRH702001  

 Celková Celková Celková Výška Hlobka Šířka Hmotnost Nosnost Dojezd Stoupání Rychlost Výkon Výška
 délka  šířka výška opěry zad sedačky sedačky bez baterií (kg) (km) (°) (km/h) motorů překážky
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)     (W) (cm)

 1420 640 1220 480 480 480 77 185 18,0* 12,0 12,0 550 8
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(* za optimálních podmínek)



CUTIE

Objednávkový kód: 
ZREPRH702004 Není hrazeno ZP

Nový elektrický skútr Cutie se schopností vyvinout rychlost 
až 12 km/h a dojezdem až 35 km je výbornou volbou pro 
klienty s vysokými nároky na mobilitu a komfort jízdy. 
Cutie z tohoto důvodu využívá pokrokové konstrukční 
metody a elektronické monitorování pohonných a řídících 
systémů.  
K pohonu je využito výkonného 500W motoru zajišťujícícho 
potřebnou sílu při všech běžných situacích. 
Osvětlení je vyřešeno za pomoci světlometů se soustavou 
vysoce svítivých diod. Ty zajišťují nesrovnatelně lepší 
svítivost než tradiční žárovka a zároveň jsou výrazně 
úspornější. 
Cutie poskytuje řidiči prostřednictvím svého displaye  
z tekutých krystalů mnoho užitečných informací, jako 
jsou aktuální rychlost, ujetá vzdálenost, celková ujetá 
vzdálenost, teplota. 

Základní provedení:
• celoodpružený podvozek 
•   otočná a posuvná sedačka se sklopnou   opěrou 

zad a opěrkou hlavy
•  polohovací opěra zad
• odklopné a výškově nastavitelné područky
• nastavitelná poloha řídícího panelu, LCD display
•  zadní a přední osvětlení pomocí LED diod, včetně 

ukazatelů směru
• zpětná zrcátka
• barva dle  aktuální nabídky
•  baterie 2x12V/45Ah
•  kola plná, rozměr kola 280x90 přední, 280x100 

zadní

Volitelné příslušenství:
• přední plastový nákupní košík
• zadní nákupní košík
• kufr uzamykatelný
• držák holí

Přednosti:
•  propracované řešení odpružení
• elegantní design
• vynikající stabilita
• nosnost 135 kg

C
U

TI
E Celková Celková Celková Výška Hlobka Šířka Hmotnost Nosnost Dojezd Stoupání Rychlost Výkon Výška

 délka  šířka výška opěry zad sedačky sedačky bez baterií (kg) (km) (°) (km/h) motorů překážky
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)     (W) (mm)

 1320 670 1160 560 460 460 85 135 30,0* 12,0 12,0 500 100

Držák holeOtočná sedačka

Kufr uzamykatelný Košík přední
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(* za optimálních podmínek)



Kufr uzamykatelný

Polohovatelná řídítka Plné osvětlení

Košík přední

VITA

Není hrazeno ZP

Nový elektrický skútr vyšší třídy Vita se schopností 
vyvinout rychlost až 15 km/h a dojezdem až 45 km je 
výbornou volbou pro klienty s vysokými nároky na mobilitu 
a komfort jízdy. 
Vita z tohoto důvodu využívá pokrokové konstrukční 
metody a elektronické monitorování pohonných a řídících 
systémů. Široká škála propracovaného příslušenství 
dotváří Vita jako jeden z nejlepších skútrů své kategorie. 
Zvláštností Vita je systém zavěšení. Vpředu využívá 
dvojitá A ramena a vzadu jediný nastavitelný tlumič. Tato 
kombinace zajišťuje skutečně dobré jízdní vlastnosti. K 
pohonu je využito výkonného 700W motoru zajišťujícícho 
potřebnou sílu při všech běžných situacích. 
Osvětlení je vyřešeno za pomoci světlometů se soustavou 
vysoce svítivých diod. Ty zajišťují nesrovnatelně lepší 
svítivost než tradiční žárovka a zároveň jsou výrazně 
úspornější. 
Vita poskytuje řidiči prostřednictvím svého displaye  z 
tekutých krystalů mnoho užitečných informací, jako 
jsou aktuální rychlost, ujetá vzdálenost, celková ujetá 
vzdálenost, teplota. 

Základní provedení:
• celoodpružený podvozek 
•   otočná a posuvná sedačka se sklopnou   opěrou 

zad a opěrkou hlavy
• odklopné područky
• nastavitelná poloha řídícího panelu, LCD display
•  zadní a přední osvětlení pomocí LED diod, včetně 

ukazatelů směru
• zpětná zrcátka
• rozměr kol 330 x 120 mm
• barva dle aktuální nabídky
• baterie 2x12V/75Ah gelové

Volitelné příslušenství:
•  kufr uzamykatelný
• košík nákupní zadní
• košík nákupní plastový přední
• držák holí

Přednosti:
•  propracované řešení odpružení předních kol
• elegantní design
• vynikající stabilita

VI
TA

Objednávkový kód:  
ZREPRH702002  

 Celková Celková Celková Výška Hlobka Šířka Hmotnost Nosnost Dojezd Stoupání Rychlost Výkon Výška
 délka  šířka výška opěry zad sedačky sedačky bez baterií (kg) (km) (°) (km/h) motorů překážky
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)     (W) (cm)

 1400 700 1360 750 480 510 72 160 42,0* 12,0 15,0 700 8
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(* za optimálních podmínek)


