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OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

DINE HJELPEMIDLER

ATTO 
by Movinglife

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 



OM ATTO

1. Separeres i 2 deler på sekunder.
2. Lett å rulle som en trillekoffert. 
3. Et ekstra løfte-punkt for å lette 

på daglig bruk, spesielt når Atto er 
delt inn i 2 deler. 

4. Enkle fester til en walking-stokk 
eller et par krykker.

5. Sammenleggbare armlener som 
gir bedre komfort og sikkerhet,  
bretter seg perfekt inn i ryggen



PRODUKTINFORMASJON 

• Vekt uten batteri: 28 kg
• Vekt fremre del: 12 kg
• Vekt bakre del: 16 kg
• Vekt batteri: 2 kg
• Størrelse: 89x120x56
• Størrelse sammenlagt: 

71x39x42
• Maks brukervekt: 100 kg
• Maks hastighet: 6,4 km/t
• 48 volt litiumbatteri
• 16 km kjørelengde 

ATTO
Den smarteste 3hjuls 
scooteren på markedet.

Med sin smarte konstruksjon er Atto utviklet 
med hensyn til best mulig balanse og bruk  
av plass.   Kjøretøyet er sammenleggbart med 
to foldede deler og kan raskt omgjøres til en 
kompakt og liten trillevogn. 

Noen av Attos standardfunksjoner er innebygd  
USB-ladeport, dekkoppbevaring og justerbare 
setehøyder. Det kan også tilpasses med til-
behør som skjulte armlener og batterier med 
ulike kapasiteter. 
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TILBEHØR TIL ATTO 

• Krykkeholder
• Armlene
• Setepute
• Ekstra batteri


