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А в Європі, в післявоєнній Італії, законодавцем мод без перебільшення на століття стала
Vespa від концерну Piaggio. Запатентована в квітні 1946, вона теж створювалася по
літакових технологіях та із застосуванням деталей від авіапрому.

  

Двигун першої Vespa об'ємом 98 кубічних сантиметрів мав потужність 3,2 к.с.,
розташовувався поряд із заднім колесом, а ланцюгової передачі не було.       Схожі
моделі в 1950-х роках робили не тільки в Італії, але і в Німеччині, Австрії, Британії,
Франції, Іспанії і Бельгії. Проте законодавцями скутерної моди стали саме італійці. 

Маленькі колеса і коротка колісна база сприяли більшій маневреності Vespa на вузьких
вулицях і в умовах жорсткого трафіку. Елегантний стильний корпус захищав сідока від
вітру і дорожньої грязі. Vespa увібрала в себе кращі елементи автомобільного,
мотоциклетного і авіаційного дизайну, що дозволило їй швидко стати визнаним зразком
дизайнерського стилю та економічності. По легенді, сама назва Vespa (у перекладі "оса")
з'явилося після того, як президент компанії Piaggio, побачивши прототип, вигукнув:
"Виглядає прямо як оса".

У 1947 році як конкурент Vespa з'явилася інша італійська модель – Lambretta від
Innocenti, і пішло-поїхало. Кількість виробників скутерів росла як на дріжджах. Однієї
"Ламбретти" в перший рік було продано більше 9 тисяч екземплярів. Причому з'являлися
все нові і нові компанії, в різних країнах на різних континентах. А старі визнані гіганти
мотоіндустрії теж не хотіли залишатися осторонь і експериментували з цими все більш
популярними засобами пересування. 
Навіть в історії легенди американського мотоциклобудування компанії Harley-Davidson
був період експериментів зі скутерами – в 1960-1965 фірма випускала апарат під назвою
Harley-Davidson Topper – скутер з одноциліндровим двотактним двигуном об'ємом 165
кубиків потужністю 9 к.с. Topper розвивав максимальну швидкість в 65 км/год і не мав
переднього гальма. Це був перший і єдиний приклад виробництва скутерів в історії
Harley-Davidson.

Популярність скутерів у світі росла, множилися не тільки фірми-виробники, але і варіації
самих апаратів, проте оригінальні моделі, що радикально відрізняються від класичних
канонів (наприклад, триколісні апарати – найвідоміші з яких Piaggio MP3), стали
з'являтися тільки в останнє десятиліття.

З другої половини 1980-х років почала набирати силу тенденція до зростання потужності
і об'ємів двигунів для скутерів, розвивався напрям средньорозмірних апаратів і
максіскутерів. Ця тенденція вилилася в появу самого об'ємистого скутера у світі –
італійського Gilera GP800, з двигуном об'ємом в 839 кубічних сантиметрів! 
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На підході, судячи з усього, і німецький конкурент від BMW – компанія, з чуток, планує
найближчими роками випустити на ринок декілька моделей скутерів (поки цих машин
взагалі немає в лінійці баварського автомотовиробника), наймогутніший з яких матиме
800-кубовий двигун.

З середини 1990-х років активно розвивається і напрям електроскутерів, в рамках
реалізації боротьби за екологію і економічність.
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