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ŠKODA představí inovativní jednostopý koncept KLEMENT  
na veletrhu EUROBIKE 2019 ve Friedrichshafenu  
 

› Odborná veřejnost z celého světa se může na koncept KLEMENT podívat na stánku partnera 

BFO Mobility 

› Inovativní a plně elektrický jednostopý koncept značky ŠKODA v sobě spojuje jednoduché 

ovládání, nejnovější techniku a puristický design 

› Elektrický pohon s motorem o výkonu 4 kW, integrovaným v náboji zadního kola, se dvěma 

lithium-iontovými akumulátory o celkové kapacitě 1250 Wh 

› Maximální bezpečnost zajišťuje přední hydraulická brzda se systémem ABS a nový koncept 

osvětlení 

 

Mladá Boleslav/Friedrichshafen, 30. srpna 2019 – ŠKODA se poprvé představí na mezinárodním 

cyklistickém veletrhu EUROBIKE, který se bude konat od 4. do 7. září ve Friedrichshafenu. 

V centru pozornosti přitom bude stát inovativní koncept KLEMENT, který na svém stánku 

představí partner automobilky, firma BFO Mobility. Tímto exponátem, který bude představen 

na veletrhu EUROBIKE, se  značka ŠKODA vrací na počátky vlastní historie: Před 124 lety začal 

podnik pod vedením svých zakladatelů Václava Laurina a Václava Klementa s výrobou jízdních 

kol. 

 

ŠKODA se letos poprvé účastní prestižního cyklistického veletrhu EUROBIKE a představí elektrický 

jednostopý koncept KLEMENT pro udržitelnou mikromobilitu ve městě. Automobilka tak ukazuje své 

inovativní vize a svůj cit pro vystižení aktuálních trendů a nároků mobility. K vývoji konceptu 

KLEMENT si ŠKODA přizvala odborníky z firmy BFO Mobility. Výsledkem je zcela nový druh vozidla 

na pomezí elektrokola a motocyklu. Na veletrhu EUROBIKE se crossover KLEMENT představí 

na stánku BFO v hale A1 (od 4. do 7. září).  

 

KLEMENT přesvědčí především ve velkoměstech a v hustém provozu svou snadnou ovladatelností a 

usnadní tak například každodenní dojíždění do práce. Jednostopý koncept s plně elektrickým 

pohonem má futuristický hliníkový rám, odpružení kol zajišťují jednostranná kyvná ramena. KLEMENT 

se obejde bez viditelných páček a kabelů, nohy si řidič položí na pevné stupačky. Ty jsou umístěny 

tam, kde se u elektrokol nachází pedálové ústrojí. Koncept zrychluje a brzdí stejně jako oblíbené 

hoverboardy naklápěním stupaček. Přenesením váhy na přední část stupaček, koncept KLEMENT, 

s motorem v náboji kola, začne akcelerovat. Nakloněním stupaček dozadu se na předním kole aktivuje 

hydraulická brzda s ABS, na zadním kole pak rekuperační brzda. 

 

Motor, umístěný v náboji zadního kola, má výkon až 4 kW a zrychluje až na 45 km/h. Obě lithium-

iontové baterie mají po 52 článcích a jejich celková kapacita činí 1.250 Wh – což stačí pro dojezd až 

62 kilometrů. Lze je snadno vyjmout a nabít ze zásuvky, za jízdy se dobíjejí rekuperací. S hmotností 

kolem 25 kilogramů je KLEMENT dobře ovladatelný za jakékoli situace. 

 

EUROBIKE je nejdůležitějším cyklistickým veletrhem na světě. Prezentují se zde inovace a nové 

trendy. Veletrh se koná ve Friedrichshafenu, jeho haly budou letos pro odborníky otevřené od 4. do  6. 

září, pro veřejnost pak 7. září. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax     Štěpán Řehák 

Vedoucí Komunikace produktu   Komunikace produktu 

T +420 326 811 731     T +420 734 298 614 

hermann.prax@skoda-auto.cz   stepan.rehak@skoda-auto.cz  

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA představí inovativní jednostopý koncept 

KLEMENT na veletrhu EUROBIKE 2019  

ve Friedrichshafenu 

Jednostopý koncept s plně elektrickým pohonem má 

futuristický hliníkový rám, odpružení kol zajišťují 

jednostranná kyvná ramena. KLEMENT se obejde bez 

viditelných páček a kabelů, nohy si řidič položí na pevné 

stupačky. Ty jsou umístěny tam, kde se u elektrokol 

nachází pedálové ústrojí. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA představí inovativní jednostopý koncept 

KLEMENT na veletrhu EUROBIKE 2019  

ve Friedrichshafenu 

Na rámovém nosníku kousek za řídítky je umístěn držák na 

chytrý telefon s indukčním nabíjením. Chytrý telefon je 

klíčem k mnoha funkcím a umožňuje připojení k celé škále 

inovativních funkcí konektivity značky ŠKODA, např. k 

funkci Coming Home, Tísňovému volání nebo vzdálené 

diagnostice a údržbě konceptu. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA představí inovativní jednostopý koncept 

KLEMENT na veletrhu EUROBIKE 2019  

ve Friedrichshafenu 

Motor, umístěný v náboji zadního kola, má výkon až 4 kW a 

zrychluje až na 45 km/h. Obě lithium-iontové baterie mají 

po 52 článcích a jejich celková kapacita činí 1.250 Wh – 

což stačí pro dojezd až 62 kilometrů. 
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ŠKODA představí inovativní jednostopý koncept 

KLEMENT na veletrhu EUROBIKE 2019  

ve Friedrichshafenu 

Koncept zrychluje a brzdí stejně jako oblíbené hoverboardy 

naklápěním stupaček. Přenesením váhy na přední část 

stupaček, koncept KLEMENT, s motorem v náboji kola, 

začne akcelerovat. Nakloněním stupaček dozadu se na 

předním kole aktivuje hydraulická brzda s ABS, na zadním 

kole pak rekuperační brzda. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

 

 

ŠKODA AUTO 
› byla založena v roce 1895, v období počátků automobilu, a je tak jednou z nejstarších automobilek na světě,  
› v současnosti nabízí zákazníkům 9 modelových řad osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

KAROQ, KODIAQ, KAMIQ a SUPERB,  
› v roce 2018 dodala zákazníkům celosvětově více než 1,25 milionu vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA AUTO 

v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 39 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích, 
› v rámci Strategie 2025 prochází transformací od výrobce automobilů k „Simply Clever společnosti nabízející nejlepší 

řešení mobility“.  
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