
Buďte nezastaviteľní a štýloví.



Najprv sme vám predstavili ATTO -

pravdepodobne ten 

najlepší skladací cestovný

skúter na trhu…

Ale potom sme ho pretvorili do

Vyššieho
levelu…



Zoznámte sa s ATTO SPORT! Perfektná

kombinácia funkčnosti a špičkového dizajnu 

robí zo skútra ATTO SPORT priam

„športový automobil“.

Ako najnovší prírastok v portfóliu Movinglife, 

ATTO SPORT prichádza so všetkými

bezpečnostnými prvkami a pohodlím 

klasického skútra ATTO, ale ponúka lepší 

výkon, moderný vzhľad a ďalšie

príslušenstvo, ktoré si zákazníci určite

obľúbia.



Kompaktnosť
Vo forme vozíka

Oddeliteľnosť častíRežim jazdy

1.
Zachovali sme špičkové 

funkcionality lídra 
na trhu - ATTO



Buďte

Nezávislí

Oddelenie častí

umožňuje ľahké zdvíhanie ATTO 

pre umiestnenie do kufra auta 

alebo do batožinového priestoru

lietadla



2.
ATTO je dokonalým

spoločníkom
na cesty

CE
Certifikáty

 / FDA / SGS



Buďte

Slobodní



Buďte

Kompaktní



Buďte

Spolu



Je to viac než
len skúter!

*Podrúčky nie sú štandardnou súčasťou



Ešte

Štýlovejší
jší

Dizajn inšpirovaný športovými autami



Väčší

DojazdDojazd do 30 km s 
plne nabitou batériou



Väčší

Luxus

Riadidlá, opierka chrbta a sedačka z PU kože 



Viac

Ovládačov

Podsvietený LCD displej

Ergonomické riadidlá z PU kože

Ľavá / pravá páka prednej kotúčovej brzdy

Pridávanie plynu naľavo / napravo

Nabíjanie cez USB adaptér

Rýchlosť/ Tempomat



Väčšie

Odpruženie
Bezvzduchové pneumatiky 

NPT absorbujúce nárazy 

umožňujú plynulejšiu jazdu a 

100% ochranu proti 
prepichnutiu



Väčšia

Viditeľnosť

Výkonné LED svetlá



Väčšia

Viditeľnosť
Rukoväť na zdvíhanie so zadným svetlom



Lepšie

Ovládanie bŕzd
ATTO SPORT je vybavený štandardným rekuperačným

brzdovým systémom.

Pridali sme tiež prednú kotúčovú brzdu, ktorá používateľom

ATTO SPORT umožňuje väčšiu kontrolu.

Páka kotúčovej brzdy môže byť namontovaná na obidvoch
stranách riadidiel.



Väčšia

Svižnosť

Predná polovica: 

12.5kg

Zadná polovica: 

17.5 kg 



Vyššia

Rýchlosť
Maximálna rýchlosť:

10 km/h



Diaľkový kľúč na zamykanie / odomykanie ATTO SPORT

VVäčšia Be
Bezpečnosť



RRozložiteľná

bbatéria

Key FOB for locking / unlocking ATTO SPORT

• Batéria: 48 V lítium-iontová

• 30Dojazd do  km nepretržitej jazdy, na 

úplné nabitie batérie (v priemere iba 4 

hodiny nabitia)

• Nabíjanie na palube skútra

alebo mimo neho

• Nabíjačka: medzinárodná
110-240V AC  

ATTO SPORT sa dodáva s 

oddeliteľnou batériou, ktorá vám 

umožní nastúpiť s vozidlom na takmer

akúkoľvek palubu lietadla

Schválený na let



Množstvo

Úložných 
riešení

K dispozícii je široká 

škála úložného

príslušenstva



Premýšľajte

Vo veľkom

12 cm svetlá výška v rôznych terénoch

Veľkorysý priestor na nohy



• Elegantný športový dizajn a detaily

• Ľahko sa skladá do formy vozíka a ľahko sa

rozkladá

• Dá sa rozdeliť na 2 ľahké polovice pre jednoduchšie

prenášanie a kompaktné uloženie

• V režime vozíka môžete ATTO pohodlne ťahať v 

zloženom stave

• Ergonomický dizajn s dostatkom priestoru pre nohy 

a lakťovými opierkami

• Lítiová batéria a nabíjačka schválená pre lety

• Rozsiahly informačný LCD displej

• Vstavané svetlá

• Bezdrôtový diaľkový kľúč s ochranou proti krádeži

• Bezvzduchové pneumatiky NPT absorbujúce nárazy

• Mäkké obruby, operadlo a polstrovanie sedadla z 

PU kože, 

• Zadné svetlo 

• Tempomat pre dlhšie jazdy

• Nastaviteľné sedadlo s 3 rôznymi výškami

• Automatické spomalenie na strmších svahoch

• Ľahko nastavíte výšku a uhol riadidiel
• Ľahký hliníkový podvozok

• Bezštetinový jednosmerný motor zvyšuje odolnosť a 

výkon

• On/ off tlačidlo zapnutia/ vypnutia

• Cestovná rýchlosť 10 km / h (rýchlosť je 

možné meniť počas jazdy)

• 3 kolesá umožňujú polomer otáčania 52°
• Integrovaný nabíjací port USB (podporuje výstup 1 

ampéra)

• Výstražné zvukové upozornenie (klaksón)

• Posun zo smeru jazdy vpred  do spätného chodu len 

jedným kliknutím

• Automatický výstražný zvuk pre cúvanie

• Kompatibilný pre ľavákov

• Rukoväť na zdvíhanie so zadným svetlom

• Ľahký prístup k batérii v zloženom stave

• Extra úložný priestor pod sedadlom

• Certifikáty: FDA, CE, EN 12184, ISO 7176 

• 12 cm svetlá výška vozidla v rôznych terénoch

• ERB (elektrická uvoľňovacia brzda) pre bezpečnejšie

brzdenie

• Predná kotúčová brzda pre vyššiu bezpečnost

• Voľnobeh (neutrálny režim) umožňuje otáčanie 
kolies, keď je batéria vybitá

Prvky



Technické parametre / Hmotnosť

Oddelený

Výška 71 cm

Dĺžka 38.9 cm

Šírka 41.9 cm

Rozložený 

Výška 89 cm

Dĺžka 120 cm

Šírka 56 cm

Hmotnosť:

Predná polovica 12.5 kg

Zadná polovica 17.5 kg 

Hmotnosť:

Celková hmotnosť 29 kg (bez batérie)

Batéria 1.83 kg 

Výška 50 cm

Dĺžka 80 cm

Šírka 42 cm

Hmotnosť: 37 kg

Prepravné rozmery

120 kg

Maximálna nosnosť:



2 0 1 6 2 0 1 9 2 0 2 0

ATTO

ATTO DOPLNKY ATTO SPORT

ATTO ATTO

ATTO DOPLNKY

VÝVOJ PRODUKTU ATTO
Pre rok 2020 vám s nadšením ponúkame rozšírené

portfólio inovatívnych produktov a čoskoro ich

budeme mať viac ... Zostaňte s nami!

Poznámka: Pre skútre ATTO nie je plánovaná žiadna EOL






