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Nejvýkonější elektrický skútr, Komfortní posed pro každou postavu, Konstrukce palubního displaye řady 

N obsahuje přehledné uspořádání všech jízdních informacíí včetně rychlé možnosti přechodu z 

jednotlivých režimů. Palubní deska dále obsahuje komfortní přepínače změny směru jízdy, klaksonu, 

světel, výstražných světel a tempomatu. Díky nejnovějšímu motoru BOSCH máte k dispozici ten nejlepší 

pohon současnosti. FOC technologie neustále vyhodnocuje jízdní podmínky, reaguje na povahu jízdy a 

uzpůsobuje výkon a trakci  motoru. NIU "Halo"-

Světlomety řady N používají nejmodernější  LED technologii. Tato technologie produkuje větší svítivost 

při současném snížení spotřeby energie. 

Zjistili jsme, že mnoho výrobců nevěnuje pozornost výkonu svých světlometů,

tak jsme se rozhodli vytvořit unikátní řešení po bezpečnější jízdu. Naše LED řešení předního světlometu 

vám poskytne až o 20° širší pole osvětlení cesty před vámi. Značková inteligentní odnímatelná baterie 

Panasonic s BMS technologií a váhou pouze 11 kg. Můžete jí nabíjet jak ve skútru, tak i doma přímo ze 

zásuvky.  Baterie umožnuje super rychlé nabití pro okamžité ujetí 20km. Pokud brzdíte, část energie se 

vrací zpět do baterie díky pokročilé rekuperaci. Odpružení pro pohodlnou jízdu na všech komunikací, 

Precizní design včetně lakování. Bezpečnost díky kvalitním hydraulickým brzdám s CBS a zadní LED 

světlo viditelné z úhlu 270°. Líbi se nám automatické blinkry, tak jako je to u automobilů. Proto jsme tuto 

funkci přenesli i do našeho skútru. Automatické vypnutí blikačů po zatočení a vy se můžete plně věnovat 

jízdě.                                                                                                                 APLIKACE NIU. Skútry a 

software řady N neustále sledují vaši historii jízdy, můžete v reálném čase či zpětně reagovat na 

parametry  vašeho skútru.Data z 32 snímačů ukládá do ECU Cloudu a analyzuje je.

Jedna obrazovka. Všechny informace.

Pokud chcete vědět jak vaše jízda ovlivňuje vaši baterii a dojezd, stačí jedno  kliknutí.

Aplikace a tři úrovně zabezpečení

Pokud se váš NGT přesune, dostanete okamžitě upozorněni na váš mobilní telefon.

Váš NGT okamžitě přejde do vibrujícího režimu a velmi hlasitého alarmu, pokud je narušena bezpečnost 

například zlodějem. Pokud dojde k pokusu o krádež baterie, bude vám ihned odesláno upozornění.

Vylepšení polohy GPS

Víme, že vaše skútry jsou důležitou součástí vašeho života, a proto jsme vám chtěli dát klid pokud 

budete mimo dosah vašeho skůtru. Vylepšili jsme švýcarskou čipovou sadu UBLOX, která umožňuje 

přesnější lokaci vašeho skútru, a to i v garážích.

Motor 

max.výkon
Zkrácený Popis

N SPORT
motor: 

2400W

Smart elektrický skůtr NIU N SPORT 

pro dvě osoby. nabíjení 6 h, 

odnimatelný akumulátor 

PANASONIC Lithium-Ion 60V 29Ah 

(váha pouze 10kg) s BMS, rychlost 

45 km/h, 120 Nm, motor BOSCH 

2.400W, užitečné zatížení 155 kg, 

stoupání 15%, dojezd 70 km,3 

režimy jízdy, Inteligentní aplikace a 

GPS lokace díky neustálému 

připojení skutru na GSM sít. 

Automatická světla, Automatické 

vypnutí blikačů po zatočení, 

Tempomat,hydraulické kotoučové 

brzdy,EBS-rekuperace energie při 

brždění. Bezpečnostní upozornění 

na váš telefon, pokud je skutr v 

ohrození, Alarm, Vyhledání 

pomocí zatroubení a zablikaní 

skútru,OTA aktualizace software 

ECU

Foto Model

NGT
motor: 

4000W

Smart elektrický skútr NIU NGT pro 

dvě osoby. nabíjení 3,5 h, dual 

pack odnimatelný akumulátor 

PANASONIC Lithium-Ion 60V 35Ah 

(váha pouze 11 kg) s BMS, rychlost 

70 km/h,  motor BOSCH 4.000W, , 

dojezd 100+ km,vícebarevný 

dynamic displej, 3 režimy jízdy, 

Inteligentní aplikace a GPS lokace 

díky neustálému připojení skutru 

na GSM sít. Automatická světla, 

Automatické vypnutí blikačů po 

zatočení, Tempomat,hydraulické 

kotoučové dual piston  brzdy s 

CBS,rekuperace energie při 

brždění.nastavitelné hydraulické 

tlumiče.Bezpečnostní upozornění 

na váš telefon, pokud je skútr v 

ohrození, Alarm, 3-osý snímač 

pohybu AXIS, Vyhledání pomocí 

zatroubení a zablikaní skútru,OTA 

aktualizace software ECU

DMOC S DPH 

EUR
Specifikace & Popis

Elektrický skútr, Komfortní posed pro každou postavu, Konstrukce palubního displaye řady N obsahuje 

přehledné uspořádání všech jízdních informacíí včetně rychlé možnosti přechodu z jednotlivých režimů. 

Palubní deska dále obsahuje komfortní přepínače změny směru jízdy, klaksonu, světel, výstražných 

světel a tempomatu. Díky nejnovějšímu motoru BOSCH máte k dispozici ten nejlepší pohon současnosti. 

FOC technologie neustále vyhodnocuje jízdní podmínky, reaguje na povahu jízdy a uzpůsobuje výkon a 

trakci  motoru. NIU "Halo"-

Světlomety řady N používají nejmodernější  LED technologii. Tato technologie produkuje větší svítivost 

při současném snížení spotřeby energie. 

Zjistili jsme, že mnoho výrobců nevěnuje pozornost výkonu svých světlometů,

tak jsme se rozhodli vytvořit unikátní řešení po bezpečnější jízdu. Naše LED řešení předního světlometu 

vám poskytne až o 20° širší pole osvětlení cesty před vámi. Značková inteligentní odnímatelná baterie 

Panasonic s BMS technologií a váhou pouze 10kg. Můžete jí nabíjet jak ve skútru, tak i doma přímo ze 

zásuvky.  Baterie umožnuje super rychlé nabití pro okamžité ujetí 20km. Pokud brzdíte, část energie se 

vrací zpět do baterie díky pokročilé rekuperaci. Odpružení pro pohodlnou jízdu na všech komunikací, 

Precizní design včetně lakování . Bezpečnost díky kvalitním hydraulickým kotoučovým brzdám a zadní 

LED světlo viditelné z úhlu 270°. Líbi se nám automatické blinkry, tak jako je to u automobilů. Proto jsme 

tuto funkci přenesli i do našeho skůtru. Automatické vypnutí blikačů po zatočení a vy se můžete plně 

věnovat jízdě.                                                                                                                 APLIKACE NIU. 

Skútry a software řady N neustále sledují vaši historii jízdy, můžete v reálném čase či zpětně reagovat na 

parametry  vašeho skútru.

Jedna obrazovka. Všechny informace.

Pokud chcete vědět jak vaše jízda ovlivňuje vaši baterii a dojezd, stačí jedno  kliknutí.

Aplikace a tři úrovně zabezpečení

Pokud se váš N SPORT přesune, dostanete okamžitě upozorněni na váš mobilní telefon.

Váš N SPORT okamžitě přejde do vibrujícího režimu a velmi hlasitého alarmu, pokud je narušena 

bezpečnost například zlodějem. Pokud dojde k pokusu o krádež baterie, bude vám ihned odesláno 

upozornění.

Vylepšení polohy GPS

Víme, že vaše skútry jsou důležitou součástí vašeho života, a proto jsme vám chtěli dát klid pokud 

budete mimo dosah vašeho skůtru. Vylepšili jsme švýcarskou čipovou sadu UBLOX, která umožňuje 

přesnější lokaci vašeho skútru, a to i v garážích.
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NIU M+ 

SPORT

motor: 

1600W

Foto Model Motor Specifikace & Popis
DMOC S DPH 

EUR

NIU N1S 

LIMITED 

EDITION 

GREY 

MATT

motor: 

2300W

LIMITOVANÁ EDICE, VYROBENO 

POUZE 999 KS, SPECIÁLNÍ 

BAREVNÁ ÚPRAVA + ZADNÍ KUFR 

V CENĚ!! Smart elektrický skůtr 

NIU N1S pro dvě osoby. nabíjení 6 

h, odnimatelný akumulátor 

PANASONIC Lithium-Ion 60V 29Ah 

(váha pouze 10kg) s BMS, rychlost 

45 km/h, 120 Nm, motor BOSCH 

2.400W, užitečné zatížení 155 kg, 

stoupání 15%, dojezd 70 km,3 

režimy jízdy, Inteligentní aplikace a 

GPS lokace díky neustálému 

připojení skutru na GSM sít. 

Automatická světla, Automatické 

vypnutí blikačů po zatočení, 

Tempomat,hydraulické kotoučové 

brzdy,EBS-rekuperace energie při 

brždění .Bezpečnostní upozornění 

na váš telefon, pokud je skutr v 

ohrození, Alarm, Vyhledání 

pomocí zatroubení a zablikaní 

skutru,OTA aktualizace software 

ECU

 Elektrický skútr, komfortní posed pro každou postavu, Konstrukce palubního displaye řady N obsahuje 

přehledné uspořádání všech jízdních informací včetně rychlé možnosti přechodu z jednotlivých režimů. 

Palubní deska dále obsahuje komfortní přepínače změny směru jízdy, klaksonu, světel, výstražných 

světel a tempomatu. Díky nejnovějšímu motoru BOSCH máte k dispozici ten nejlepší pohon současnosti. 

FOC technologie neustále vyhodnocuje jízdní podmínky, reaguje na povahu jízdy a uzpůsobuje výkon a 

trakci  motoru. NIU "Halo"-

Světlomety řady N používají nejmodernější  LED technologii. Tato technologie produkuje větší svítivost 

při současném snížení spotřeby energie. 

Zjistili jsme, že mnoho výrobců nevěnuje pozornost výkonu svých světlometů,

tak jsme se rozhodli vytvořit unikátní řešení po bezpečnější jízdu. Naše LED řešení předního světlometu 

vám poskytne až o 20° širší pole osvětlení cesty před vámi. Značková inteligentní odnímatelná baterie 

Panasonic s BMS technologií a váhou pouze 10kg. Můžete jí nabíjet jak ve skutru, tak i doma přímo ze 

zásuvky.  Baterie umožnuje super rychlé nabitý pro okamžité ujetí 20km. Pokud brzdíte, část energie se 

vrací zpět do baterie díky pokročilé rekuperaci. Odpružení pro pohodlnou jízdu na všech komunikací, 

Precizní design včetně lakování . Bezpečnost díky kvalitním hydraulickým kotoučovým brzdám a zadní 

LED světlo viditelné z úhlu 270°. Líbi se nám automatické blinkry, tak jako je to u automobilů. Proto jsme 

tuto funkci přenesli i do našeho skútru. Automatické vypnutí blikačů po zatočení a vy se můžete plně 

věnovat jízdě.                                                                                                                 APLIKACE NIU. 

Skútry a software řady N neustále sledují vaši historii jízdy, můžete v reálném čase či zpětně reagovat na 

parametry  vašeho skútru.

Jedna obrazovka. Všechny informace.

Pokud chcete vědět jak vaše jízda ovlivňuje vaši baterii a dojezd, stačí jedno  kliknutí.

Aplikace a tři úrovně zabezpečení

Pokud se váš N přesune, dostanete okamžitě upozorněni na váš mobilní telefon.

Váš N okamžitě přejde do vibrujícího režimu a velmi hlasitého alarmu, pokud je narušena bezpečnost 

například zlodějem. Pokud dojde k pokusu o krádež baterie, bude vám ihned odesláno upozornění.

Vylepšení polohy GPS

Víme, že vaše skútry jsou důležitou součástí vašeho života, a proto jsme vám chtěli dát klid pokud 

budete mimo dosah vašeho skůtru. Vylepšili jsme švýcarskou čipovou sadu UBLOX, která umožňuje 

přesnější lokaci vašeho skútru, a to i v garážích.

Zkrácený Popis

Elektroskútr pro dvě osoby, 

nabíjení 5 h, baterie PANASONIC 

Lithium-Ion 48V 42Ah s BMS, 

rychlost 45 km/h, motor BOSCH 

1.600W,  stoupání 15%, dojezd 

100+ km, Inteligentní aplikace a 

GPS lokace díky neustálému 

připojení skutru na GSM sít. 

Automatická světla, Automatické 

vypnutí blikačů po zatočení, 

Tempomat,hydraulické kotoučové 

brzdy dual piston,EBS-rekuperace 

energie při brždění ,Bezpečnostní 

upozornění na váš telefon, pokud 

je skutr v ohrození, Alarm,3-osý 

snímač pohybu AXIS Vyhledání 

pomocí zatroubení a zablikaní 

skútru,OTA aktualizace software 

ECU

M+ Sport, Výkonný skútr pro dvě osoby. Komfortní posed pro každou postavu, Konstrukce palubního 

displaye řady M obsahuje přehledné uspořádání všech jízdních informacíí včetně rychlé možnosti 

přechodu z režimu ECO do režimu SPORT. Palubní deska dále obsahuje komfortní přepínače změny 

směru jízdy, klaksonu, světel, výstražných světel a tempomatu. Díky nejnovějšímu motoru BOSCH 

1600W  máte k dispozici ten nejlepší pohon současnosti. FOC technologie neustále vyhodnocuje jízdní 

podmínky, reaguje na povahu jízdy a uzpůsobuje výkon a trakci  motoru. NIU "Halo"-

Světlomety řady M používají nejmodernější  LED technologii. Tato technologie produkuje větší svítivost 

při současném snížení spotřeby energie. 

Zjistili jsme, že mnoho výrobců nevěnuje pozornost výkonu svých světlometů,

tak jsme se rozhodli vytvořit unikátní řešení po bezpečnější jízdu. Naše LED řešení předního světlometu 

vám poskytne až o 20° širší pole osvětlení cesty před vámi. . Značková inteligentní odnímatelná baterie 

Panasonic s BMS technologií. Můžete JÍ nabíjet jaK ve skutru, tak i doma přímo ze zásuvky. Odpružení 

pro pohodlnou jízdu na všech komunikací, Precizní design včetně lakování a detaily jako například, 

osvětlení LED klíčové dírky při nočním startu. Bezpečnost díky kvalitním brzdám a zadní LED světlo 

viditelné z úhlu 270°. Líbi se nám automatické blinkry, tak jako je to u automobilů. Proto jsme tuto funkci 

přenesli i o našeho skůtru. Automatické vypnutí blikačů po zatočení a vy se můžete plně věnovat jízdě.                                                                                                                 

APLIKACE NIU. Skútry a software řady M neustále sledují vaši historii jízdy, můžete v reálném čase či 

zpětně reagovat na parametry  vašeho skútru.

Jedna obrazovka. Všechny informace.

Pokud chcete vědět jak vaše jízda ovlivňuje vaši baterii a dojezd, tačí jedno  kliknutí.

Tři vrstvy zabezpečení

Pokud se váš M+ přesune, dostanete okamžitě upozorněni na váš mobilní telefon.

Váš M+ okamžitě přejde do vibrujícího a velmi hlasitým alarmem, pokud je narušena bezpečnost 

například zlodějem. Pokud dojde k pokusu o krádež baterie, bude vám ihned odesláno upozornění.

Vylepšení polohy GPS

Víme, že vaše skútry jsou důležitou součástí vašeho života, a proto jsme vám chtěli dát klid pokud 

budete mimo dosah vašeho skůtru. Rozvinuli jsme švýcarskou čipovou sadu UBLOX, která umožňuje 

přesnější lokaci vašeho skútru, a to i v garážích.
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HIGHLIGHTS

Oceněný RedDot Award 2017 za 

design.Elektroskútr pro jednu 

osobu, nabíjení 6 h, baterie 

PANASONIC Lithium-Ion 48V 32Ah 

s BMS, rychlost 45 km/h, motor 

BOSCH 1.600W, 110 Nm, nosnost 

100 kg, stoupání 15%, dojezd až 80 

km, Inteligentní aplikace a GPS 

lokace díky neustálému připojení 

skutru na GSM sít. Automatická 

světla, Automatické vypnutí 

blikačů po zatočení, 

Tempomat,EBS -rekuperace 

energie při brždění.zadní centrální 

hydraulický tlumič  Bezpečnostní 

upozornění na váš telefon, pokud 

je skutr v ohrození, Alarm, 

Vyhledání pomocí zatroubení a 

zablikaní skutru,OTA aktualizace 

software ECU

Oceněný RedDot Award 2018 za 

design. Naked style desing. 

Elektroskútr pro jednu osobu, 

nabíjení 7  h, baterie PANASONIC 

Lithium-Ion 48V 21Ah, rychlost 45 

km/h, motor BOSCH 1.200W,  

stoupání 15%, dojezd 40 km, 

Inteligentní aplikace a GPS lokace 

díky neustálému připojení skutru 

na GSM sít. Automatická světla, 

Automatické vypnutí blikačů po 

zatočení, Tempomat,EBS -

rekuperace energie při brždění. 

Bezpečnostní upozornění na váš 

telefon, pokud je skutr v ohrození, 

Alarm, Vyhledání pomocí 

zatroubení a zablikaní skutru,nový 

šestiosý snímač detekce pohybu 

AXIS, bezklíčkové startování 

pomocí dálkového ovladače 

.Zámek motoru v režimu 

parkování,OTA aktualizace 

software ECU

NIU U Pro
motor: 

1200W

Moderní a oceněný RedDot Award 2018 za Design, Komfortní posed pro každou postavu, Konstrukce 

palubního displaye řady M obsahuje přehledné uspořádání všech jízdních informacíí včetně rychlé 

možnosti přechodu z režimu ECO do režimu SPORT. Palubní deska dále obsahuje komfortní přepínače 

změny směru jízdy, klaksonu, světel, výstražných světel a tempomatu. Díky nejnovějšímu motoru 

BOSCH 1.200W  máte k dispozici ten nejlepší pohon současnosti. FOC technologie neustále 

vyhodnocuje jízdní podmínky, reaguje na povahu jízdy a uzpůsobuje výkon a trakci  motoru. NIU "Halo"-

Světlomety řady M používají nejmodernější  LED technologii. Tato technologie produkuje větší svítivost 

při současném snížení spotřeby energie. 

Zjistili jsme, že mnoho výrobců nevěnuje pozornost výkonu svých světlometů,

tak jsme se rozhodli vytvořit unikátní řešení po bezpečnější jízdu. Naše LED řešení předního světlometu 

vám poskytne až o 20° širší pole osvětlení cesty před vámi. . Značková inteligentní odnímatelná baterie 

Panasonic s BMS technologií. Můžete JÍ nabíjet jaK ve skutru, tak i doma přímo ze zásuvky. Odpružení 

pro pohodlnou jízdu na všech komunikací, Precizní design včetně lakování. Bezpečnost díky kvalitním 

brzdám a zadní LED světlo viditelné z úhlu 270°. Líbi se nám automatické blinkry, tak jako je to u 

automobilů. Proto jsme tuto funkci přenesli i o našeho skůtru. Automatické vypnutí blikačů po zatočení a 

vy se můžete plně věnovat jízdě.                                                                                                                 

APLIKACE NIU. Skútry a software řady M neustále sledují vaši historii jízdy, můžete v reálném čase či 

zpětně reagovat na parametry  vašeho skútru.

Jedna obrazovka. Všechny informace.

Pokud chcete vědět jak vaše jízda ovlivňuje vaši baterii a dojezd, tačí jedno  kliknutí.

Tři vrstvy zabezpečení

Pokud se váš M1 přesune, dostanete okamžitě upozorněni na váš mobilní telefon.

Váš M1 okamžitě přejde do vibrujícího a velmi hlasitým alarmem, pokud je narušena bezpečnost 

například zlodějem. Pokud dojde k pokusu o krádež baterie, bude vám ihned odesláno upozornění.

Vylepšení polohy GPS

Víme, že vaše skútry jsou důležitou součástí vašeho života, a proto jsme vám chtěli dát klid pokud 

budete mimo dosah vašeho skůtru. Rozvinuli jsme švýcarskou čipovou sadu UBLOX, která umožňuje 

přesnější lokaci vašeho skútru, a to i v garážích.

NIU M1 

Pro

motor: 

1600W

Komfortní posed pro každou postavu, Konstrukce palubního displaye řady M obsahuje přehledné 

uspořádání všech jízdních informacíí včetně rychlé možnosti přechodu z režimu ECO do režimu SPORT. 

Palubní deska dále obsahuje komfortní přepínače změny směru jízdy, klaksonu, světel, výstražných 

světel a tempomatu. Díky nejnovějšímu motoru BOSCH 1600 W  máte k dispozici ten nejlepší pohon 

současnosti. FOC technologie neustále vyhodnocuje jízdní podmínky, reaguje na povahu jízdy a 

uzpůsobuje výkon a trakci  motoru. NIU "Halo"-

světlomety řady M používají nejmodernější  LED technologii. Tato technologie produkuje větší svítivost 

při současném snížení spotřeby energie. 

Zjistili jsme, že mnoho výrobců nevěnuje pozornost výkonu svých světlometů,

tak jsme se rozhodli vytvořit unikátní řešení po bezpečnější jízdu. Naše LED řešení předního světlometu 

vám poskytne až o 20° širší pole osvětlení cesty před vámi. . Značková inteligentní odnímatelná baterie 

Panasonic s BMS technologií. Můžete JÍ nabíjet jak ve skutru, tak i doma přímo ze zásuvky. Odpružení 

pro pohodlnou jízdu na všech komunikací, Precizní design včetně lakování a detaily jako například 

osvětlení LED klíčové dírky při nočním startu. Bezpečnost díky kvalitním brzdám a zadní LED světlo 

viditelné z úhlu 270°. Líbi se nám automatické blinkry, tak jako je to u automobilů. Proto jsme tuto funkci 

přenesli i o našeho skůtru. Automatické vypnutí blikačů po zatočení a vy se můžete plně věnovat jízdě.                                                                                                                 

APLIKACE NIU. Skútry a software řady M neustále sledují vaši historii jízdy, můžete v reálném čase či 

zpětně reagovat na parametry  vašeho skútru.

Jedna obrazovka. Všechny informace.

Pokud chcete vědět jak vaše jízda ovlivňuje vaši baterii a dojezd, tačí jedno  kliknutí.

Tři vrstvy zabezpečení

Pokud se váš M1 přesune, dostanete okamžitě upozorněni na váš mobilní telefon.

Váš M1 okamžitě přejde do vibrujícího a velmi hlasitým alarmem, pokud je narušena bezpečnost 

například zlodějem. Pokud dojde k pokusu o krádež baterie, bude vám ihned odesláno upozornění.

Vylepšení polohy GPS

Víme, že vaše skútry jsou důležitou součástí vašeho života, a proto jsme vám chtěli dát klid pokud 

budete mimo dosah vašeho skůtru. Rozvinuli jsme švýcarskou čipovou sadu UBLOX, která umožňuje 

přesnější lokaci vašeho skútru, a to i v garážích.


