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Tuotetiedot S12 VITA 

Suurin kuorma 160 kg

Takapyörät 330 x 120 mm 

Etupyörät 330 x 100 mm

Suurin nopeus 15 km/h

Akkuvaihtoehdot 70 Ah (ajomatka 40 km)

Latauslaite 8A 120/240 V

Ohjauslaite Dynamic Rhino 110A

Moottori 4400 rpm 700 W 4-napainen

Mitat (L x K x P) 70 x 136 x 140 cm

Istuinleveys 51 cm

Istuinkorkeus/syvyys 46 cm/48 cm

Selkänojan korkeus 75 cm

Paino akun kanssa / ilman akkua 100 / 72 kg

Maavara 8 cm

Kääntösäde 128 cm
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S12 VITA

Nelipyöräinen sähkömopedi S12 Vita kuljettaa sinut paikasta 

toiseen mukavasti, turvallisesti ja vaivattomasti. S12 Vita on 

moderni nelipyöräinen sähkömopedi, jonka huippunopeus 

on 15 km/h. Se ei pelkästään näytä hyvältä, vaan sen ajo-omi-

naisuudet ovat poikkeuksellisen edistykselliset. Jousituksessa 

on otettu mallia perinteisistä skoottereista, mikä tuo ajotun-

tumaan ns. oikean ajamisen kokemuksen. 

Varustetaso on kattava. LCD-mittaristo näyttää nopeuden, 

kellonajan, lämpötilan, ajetun matkan ja akkujen varaustason. 

Etujousitus on toteutettu kahdella A-tuella ja takajousitus yh-

dellä iskunvaimentimella. Moottori on luokassaan tehokas 

nelinapainen 700 W, joka antaa riittävästi vääntöä kaikissa ti-

lanteissa.

S12 Vita-sähkömopedin valot ovat kirkkaat ja energiatehok-

kaat LEDit. Turvavyöllä varustettu istuin on kääntyvä ja siinä 

on täysin säädettävät käsinojat (selkänoja ja pääntuki mukaan 

lukien).

Väri: harmaa titanium

HUOM! Mopoja on rajoitettu määrä ja hinta koskee vain va-

rastossa olevia tuotteita.

Hinta: 2599,00 € (sis alv 24%)



Tuotetiedot S12T VITA 

Suurin kuorma 160 kg

Takapyörät 330 x 120 mm 

Etupyörät 330 x 100 mm

Suurin nopeus 15 km/h

Ajomatka 70 Ah (ajomatka 40 km)

Moottori 700 W

Mitat (L x P) 70 x 140 cm

Paino akun kanssa / ilman akkua 135 / 93 kg
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S12T VITA

Paras yhdistelmä tukevuutta ja ketteryyttä!

S12T Vita-sähkömopo ei pelkästään näytä hyvältä, vaan sen 

ajo-ominaisuudet ovat poikkeuksellisen edistykselliset. Jou-

situksessa on otettu mallia perinteisistä skoottereista, mikä 

tuo ajotuntumaan ns. oikean ajamisen kokemuksen.

Varustetaso on kattava. LCD-mittaristo näyttää nopeuden, 

lämpötilan, ajetun matkan sekä akkujen varaustason. Vanteet 

ovat alumiiniseosta ja ohjauspylväs on säädettävä. Takaiskun-

vaimennus on toteutettu yhdellä vaimentimella. Moottori on 

luokassaan tehokas nelinapainen 700 W.

Kolmipyöräisen S12T Vita-sähkömopon valot ovat kirkkaat 

ja energiatehokkaat LEDit. Turvavyöllä varustettu istuin on 

kääntyvä ja siinä on täysin säädettävät käsinojat (selkänoja ja 

pääntuki mukaan lukien).

Väri: kuvasta poiketen harmaa titanium

HUOM! Mopoja on rajoitettu määrä ja hinta koskee vain va-

rastossa olevia tuotteita.

Hinta: 2599,00 € (sis alv 24%)



Tuotetiedot S17 CUTIE 

Suurin kuorma 135 kg

Takapyörät 280 x 100 mm 

Etupyörät 280 x 90 mm

Suurin nopeus 12 km/h

Akut
2 kpl 12V/40 Ah (ajomatka 

noin 38 km)

Latauslaite 5A 120/240V

Moottori 500 W 4-napainen

Mitat (L x P) 67 x 132 cm

Paino akun kanssa / ilman akkua 110 / 85 kg

Kääntösäde 120 cm
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S17 CUTIE

S17 Cutie on täysjousitettu keskikokoinen sähkömo-

po/-skootteri, jonka nopeus suurimmillaan on 12 km/h. Se 

on nelipyöräinen. 

Cutie on yleisolemukseltaan tyylikäs. Sen kojetaulun 

LCD-mittaristo näyttää kellonajan, nopeudun, lämpötilan, 

ajetun matkan sekä akkujen varaustason. Cutiessa on kirkkaat 

ja energiatehokkaat LED-valot. 

Ajomukavuuden ja -nautinnon takaamiseksi Cutiessa on eril-

linen jousitus etu- ja takapäässä. Istuimessa on säätö selkän-

ojalle, käsinojille ja pääntuelle.

Väri: harmaa titanium

HUOM! Mopoja on rajoitettu määrä ja hinta koskee vain va-

rastossa olevia tuotteita.

Hinta: 1850,00 (sis. alv 24%)



Tuotetiedot S15 BIEN 

Suurin kuorma 160 kg

Takapyörät 330 x 120 mm 

Etupyörät 330 x 100 mm

Suurin nopeus 13,5 km/h

Akku 2x12V 70 Ah (ajomatka 40 km)

Latauslaite 8A 120/240 V

Ohjauslaite Dynamic Rhino2 120A

Moottori 4400 rpm 700 W 4-napainen

Mitat (L x P) 70 x 140 cm

Paino akun kanssa 138 kg

Kääntösäde 128 cm
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S15 BIEN

Nelipyöräinen sähkömopo S15 Bien kuljettaa sinut paikasta 

toiseen mukavasti, turvallisesti ja vaivattomasti. Sen kuljetta-

minen ei edellytä ajokorttia. S15 Bien on moderni nelipyöräi-

nen sähkömopo, jonka huippunopeus on 13,5 km/h.

Se ei pelkästään näytä hyvältä, vaan sen ajo-ominaisuudet 

ovat poikkeuksellisen edistykselliset. Jousituksessa on otettu 

mallia perinteisistä skoottereista, mikä tuo ajotuntumaan ns. 

oikean ajamisen kokemuksen. 

Varustetaso on kattava. LCD-mittaristo näyttää nopeuden li-

säksi mm. lämpötilan ja akkujen varaustason. Etujousitus on 

toteutettu kahdella A-tuella ja takajousitus yhdellä iskunvai-

mentimella. Moottori on luokassaan tehokas nelinapainen 

700 W, joka antaa riittävästi vääntöä kaikissa tilanteissa. Tilan-

teen vaatiessa peruutusvaihteen saa päälle nappia painamalla.

S15 Bien-sähkömopon valot ovat kirkkaat ja energiatehok-

kaat LEDit. Turvavyöllä varustettu istuin on kääntyvä ja siinä 

on täysin säädettävät käsinojat (selkänoja ja pääntuki mukaan 

lukien).

HUOM! Mopon suurinta nopeutta voi rajoittaa. Ennen mopon 

toimitusta tilatut maksiminopeuden säädöt suoritamme veloi-

tuksetta. Jälkikäteen tilatut muutostyöt veloitetaan normaali-

en huoltotaksojen mukaisesti.

Väri: kuvasta poiketen harmaa titanium

HUOM! Mopoja on rajoitettu määrä ja hinta koskee vain va-

rastossa olevia tuotteita.

Hinta: 2 610,00 (sis. alv 24%)



Haltija Group Oy
Koivuhaantie 2-4 D, 01510 Vantaa

Puhelin: 09 612 2250
asiakaspalvelu@haltija.fi

www.haltija.fi

Haltija on suomalainen valtakunnallisesti palveleva laajan 

palvelun apuvälineyritys. Haltija auttaa ihmisiä itsenäisessä 

elämisessä ja omien mahdollisuuksiensa saavuttamisessa 

rajoitteista huolimatta. Tarjoamme apuvälineitä 

asiakkaillemme kokonaisvaltaisesti.

Tuotetiedot S16 CUTIE MINI

Suurin kuorma 135 kg

Takapyörät 280 x 100 mm 

Suurin nopeus 10 km/h

Akut
2 kpl 12V/33 Ah (ajomatka 

23 km)

Latauslaite 5A

Moottori 400 W 4-napainen

Mitat (L x P) 62 x 119,5 cm

Paino akun kanssa 85 kg

Kääntösäde 102 cm

S16 CUTIE MINI

S16 Cutie Mini on täysjousitettu kompakti ja ahtaissakin ti-

loissa ketterä sähkömopo, jonka nopeus suurimmillaan on 10 

km/h. Se on nelipyöräinen.
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Yleisolemukseltaan Cutie Mini on varman tyylikäs. Sen koje-

taulun LCD-mittaristosto lämpötilan ja akkujen varaustason. 

LED-valot ovat kirkkaat ja energiatehokkaat. Ajomukavuus on 

täysjousitetussa Cutie Minissä verraton.

Väri: harmaa titanium

HUOM! Mopoja on rajoitettu määrä ja hinta koskee vain va-

rastossa olevia tuotteita.

Hinta: 1850,00 (sis. alv 24%)


