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S novými komfortními skútry 
S-SerieS značky Sterling se pohodlně 
přepravíte nejen do nákupního centra, 
ale i do přírody.
Skútry jsou navrženy tak, aby splnily 
náročná kritéria každého uživatele. 
Mohou se pochlubit nejen vynikajícími 
jízdními vlastnostmi, dynamikou pohy-
bu a nadstandardním balíčkem funkcí, 
ale i designem, který zaujme na první 
pohled. 

inovativní  
skútry 
s-series  
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Skútry S-SerieS disponují pokročilou LED 
technologií osvětlení, která je oproti běžným 
žárovkám až 400x energeticky úspornější. 
O to více energie zůstává v bateriích a vy    
se dostanete ještě dál!

inovativní 
design

Jednou z priorit modelů řady 
s-series je bezpečnost, a proto 
jsou všechny skútry vybaveny 
vysoce účinným zadním LED 
osvětlením včetně směrových 
světel a brzdových světel.

Ú  Vylepšená stabilizační kolečka 
Napomáhají udržet rovnováhu při jízdě 
přes překážky a poskytují bezpečí při 
jízdě po nakloněných plochách.
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Všestranná výkonná LED světla         
s vysokou svítivostí splňují normy 
pro  provoz na silnici. 
Bonusem pro vás je dlouhodobá 
životnost tohoto osvětlení. Díky ní 
se výměna žárovek stane minulostí.

POkrOčiLá tEchNOLOgiE 
LED osVětLEní



6 7

S tímto jedinečným skútrem se budete pohybovat 
rychlostí 6 km/h a díky doplňkovým funkcím        
s ním lehce vmanévrujete do nákupního centra   
či rušné ulice. Důmyslné tlumiče navíc zajistí 
pohodlí vašemu tělu, zatímco vy se budete naplno 
věnovat nákupům.

S400 je ideálním společníkem na výlety po 
městě. Díky bateriím s kapacitou 38 Ah a 
zářivému energeticky úspornému LED osvětlení 
jste dostatečně viditelní i při vašich nočních 
toulkách.

KompAKtní sKútr  

Max rychlost: 6 km/h

Barva: Stříbrná metalíza

Baterie: 38 Ah

Velikost kol: 25 cm

Max. hmotnost uživatele: 136 kg



S nastavitelným ovládáním pro vás bude 
řízení skútru hračka. chytrý design přístro-
jové desky za vás navíc dle polohy řízení 
sám nastaví světlomety.

ADAPtivNí 
oVLáDání

Párová karbonová boční zrcátka 
nabízejí bezpečnost a styl bez 
kompromisů. 

Prostřednictvím vodotěsných dotykových 
ovládacích prvků lehce nastavíte rychlost, 
zkontrolujete stav baterie nebo použijete 
klakson.

Odnímatelný nákupní košík s praktickými 
úchytkami vám zpříjemní každý nákup.

Unikátní kolébkový systém umožňuje přirozené ovládání 
skútru za pomoci prstů či palce. velká ergonomicky 
tvarovaná řídítka poskytují dostatek pohodlí během jízdy.
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komfortní skútr S425 v sobě ukrývá všechny vy-
moženosti svého menšího bratra. Navíc je oboha-
cen o vyšší výkon. 

Díky jasnému přednímu a zadnímu LED osvětlení, 
celoodpruženému podvozku a maximální rychlosti 
12 km/h máme před sebouu skútr vhodný nejen   
do města, ale i do přírody.

Zvýšená výška podvozku vám usnadní překonávání 
venkovních překážek, zatímco baterie s kapacitou 
55 Ah umožní dosáhnout delších vzdáleností.

KompAKtní sKútr 
pro VEnKoVní 
použití  

Max. rychlost: 12 km/h

Barva: Karbonová metalíza

Baterie: 55 Ah

Velikost kol: 30 cm

Max. hmotnost uživatele: 150 kg



Ú  posuvné nastavení hloubky sedačky Ú snadné nastavení sklonu zádové opěrky Ú  sedačku je možné pro komfortní přesedání 
otočit o 90°

Pokrokové řešení sedacího systému skútrů S-SEriES povznáší význam slova 
„pohodlí“ na nejvyšší možnou úroveň. Ať už jde o nastavitelnost výšky se-
dačky, její hloubku a šířku, možnosti naklápění a sklápění či úhel a hloubku 
komfortních opěrek rukou - každá funkce plní svůj účel a tím je váš dobrý 
pocit během cesty.

POhODLí 
nA cEstách

polohovatelná luxusní sedačka je 
navržena tak, aby poskytla svému 
uživateli pohodlí během každé 
cesty.

Komfortní  
sEzEní
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Přepychový skútr S700 je svým výkonem          
předurčen k podnikání dobrodružných výprav      
do přírody. vždy vás spolehlivě dopraví do cíle.

Díky bateriím s kapacitou 75 Ah a dynamické 
rychlosti až 15 km/h pro vás vzdálenost už nikdy 
nebude problém.

S700 je stroj plný života, který díky svému     
modernímu designu umí snadno překonat         
nejrůznější nerovnosti a obrubníky. velké      
pneumatiky a tlumiče všech kol už jen umocňují 
dobrý pocit z hladké a bezproblémové jízdy

Výkonný 
VEnKoVní sKútr 

Max. rychlost: 6; 12; 15 km/h

Barva:  Stříbrná / Karbonová / 
           Černá metalíza

Baterie: 75 Ah

Velikost kol: 33 cm

Max. hmotnost uživatele: 160 kg
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tEchNicAL DAtA

 

  

* Maximální dojezdová vzdálenost vychází z průmyslových referenčních rozmezí pro podobné výrobky s obdobnou kapacitou baterií.

Tisíce lidí na celém světě mají kvalitnější život právě díky elektrickým skútrům Sterling, které Britská značka skútrů vyvíjí  více jak 30 let a stala se 
synonymem nejvyšší kvality a spolehlivosti.

Další informace najdete na internetových stránkách www.vozitko.cz.
Uvedené technické specifikace a obrázky mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez výslovného upozornění.

Max. rychlost 6 km/h 12 km/h 6 km/h / 12 km/h / 15 km/h

Max. hmotnost uživatele 136 kg 150 kg 160 kg

Kapacita baterií 38 Ah x 2 55 Ah x 2 75 Ah x 2

Nabíječka 5 A 8 A 8 A

Max. teoretický dojezd* 36 km 42 km 55 km

Nastavitelné LED osvětlení ANO ANO ANO

Snadno nastavitelné ovládání ANO ANO ANO

Odpružení ANO ANO ANO - zdokonalené

Pneumatiky 25 cm (nafukovací) 30 cm (nafukovací) 33 cm (nafukovací)

Celková výška / šířka 64 cm / 134 cm 66 cm / 135 cm 67 cm / 150 cm

Šířka x hloubka sedadla 46 cm x 46 cm 49 cm x 49 cm 49 cm x 49 cm

Výškový rozsah nastavení sedadla 45 cm - 50 cm 45 cm - 50 cm 45 cm - 50 cm

Minimální otočný rádius 1.9 m 2.0 m 2.2 m

Barva Stříbrná metalíza Karbonová metalíza Stříbrná / Karbonová / Černá metalíza

Váha skútru vč. baterií 109 kg 117 kg 146 kg

Výkon (nominální-špičkový) 300 W - 610 W 500 W - 850 W 800 W - 1300 W

www.facebook.com/vozitkocz

Vozítko CZ
Alejní 2783, 415 01 Teplice

www.vozitko.cz

Tel:+420776768626
E-mail: info@vozitko.cz




