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На сьогоднішній день таку техніку як скутери випускають численні компанії практично по
всьому світу. Найбільш авторитетна техніка має європейське або японське походження. 

Серед європейських виробників найбільший вибір пропонують компанії з Італії – скутери
на Апеннінському півострові виготовляють, в першу чергу, численні фірми концерну
Piaggio – вони випускаються під брендами Piaggio, Vespa (найбільш легендарна марка),
Gilera, Aprilia, Scarabeo.      Тому ж концерну належить і іспанський бренд Derbi. Окрім
вищеперелічених, з італійських марок скутерів можна відзначити Benelli, Beta, Italjet і
Malaguti.

У Франції основним виробником скутерів є компанія Peugeot. До речі, не дивлячись на
велику кількість дилерів Peugeot в Росії, всі вони займаються тільки основною
продукцією компанії – легковими автомобілями, так що сегмент скутерів Peugeot в Росії
офіційно взагалі не представлений.

Німецьке скутерне виробництво представлене маркою Sachs, популярність якої
достатньо локальна – за межами західної Європи машини цієї марки зустрічаються
достатньо рідко.

Ведучі японські марки скутерів – Yamaha, Honda і Suzuki.

Також не можна не відзначити, що виробництвом скутерів займаються численні
китайські і корейські компанії, техніка яких поки дещо відстає за якістю і надійністю від
європейських і японських аналогів, та зате бере важливою конкурентною перевагою –
своєю ціною, яка звичайно у декілька разів нижче за ціну брендових апаратів з Європи
або Японії.

У США виробництвом скутерів займаються різні дрібні компанії, а крім того,
американський ринок відчутно орієнтований на нові екологічно чисті технології, тому там
часто пропонуються апарати з гібридними двигунами або на електричній тязі.

Виробництво скутерів освоюють і російські компанії – тут, зокрема, можна згадати
достатньо розкручену марку Nexus, ці скутери хоч і є китайськими за походженням, але
при цьому збираються під контролем російських інженерів і часто позиціонуються як
російські.

Серед китайських марок, що активно реалізовуються в Росії, можна відзначити також
такі бренди як Vento, Geely, Stels, Honling, Kymco, Irbis, Haobon, Sagitta, Zongshen, Jialing,
TGB та інші.

Cкутери також виготовляють в Індії (Bajaj, TVS, Kinetic Motor Company, Lohia Machinery
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Limited), Індонезії (Kanzen), Малайзії (Modenas) і Чехії (Yuki).
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