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KLEMENT: Fotografie inovativního plně elektrického
jednostopého konceptu značky ŠKODA na veletrhu
EUROBIKE 2019
› Premiéra značky ŠKODA na cyklistickém veletrhu EUROBIKE ve Friedrichshafenu
› Snadná obsluha díky inovativnímu elektrickému pohonu s motorem o výkonu 4 kW,
integrovanému v náboji zadního kola, s rekuperací
› Hydraulická přední brzda se systémem ABS a nový koncept osvětlení pro maximální
bezpečnost
Mladá Boleslav/Friedrichshafen, 4. září 2019 – ŠKODA prezentuje jednostopý koncept
KLEMENT na mezinárodním cyklistickém veletrhu EUROBIKE v německém Friedrichshafenu a
nabízí i svou představu o budoucnosti ekologické mikromobility v moderních metropolích.
Na stánku firmy BFO Mobility ukazuje ŠKODA plně elektrický jednostopý koncept KLEMENT
s motorem o výkonu 4 kW, integrovaným v náboji kola, a inovativním ovládáním.
Elektromotor v náboji zadního kola má výkon až 4 kW a koncept s ním zrychluje až na 45 km/h. Obě
lithium-iontové baterie, každá složená z 52 článků, mají celkovou kapacitu 1.250 Wh – což stačí pro
dojezd až 62 kilometrů na jedno nabití. Akumulátory lze snadno vyjmout a dobíjet jak ze zásuvky, tak
během jízdy rekuperací. Koncept KLEMENT, dosahující rychlosti až 45 km/h, je vybaven hydraulickou
přední brzdou s funkcí ABS a moderním LED-osvětlením pro zajištění optimální bezpečnosti.
Sériová verze konceptu KLEMENT by v budoucnu mohla být obohacena o řadu dalších nápadů,
například o asistenční systémy, funkcionality na přání nebo o speciální pěnové pneumatiky
z tlumícího materiálu, používaného u běžecké obuvi, které poskytnou požitek z komfortní a nehlučné
jízdy.
EUROBIKE je nejdůležitějším cyklistickým veletrhem na světě se zhruba 1.400 vystavovateli. Veletrh
se koná ve Friedrichshafenu, jeho haly budou letos pro odborníky otevřené od 4. do 6. září, pro
veřejnost je pak vyhrazeno 7. září 2019.
Další informace o jednostopém inovativním konceptu a jeho prezentaci na cyklistickém veletrhu
najdete na stránkách ŠKODA Storyboard.
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Fotografie k tématu:
Inovativní elektrický jednostopý koncept KLEMENT se
představil na veletrhu EUROBIKE 2019
Puristický, snadno a intuitivně ovladatelný: Inovativní
elektrický koncept řešení mobility KLEMENT představuje
moderní a ekologický životní styl.
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Inovativní elektrický jednostopý koncept KLEMENT se
představil na veletrhu EUROBIKE 2019
S inovativním konceptem KLEMENT se na veletrhu
EUROBIKE 2019 seznámil také ministr dopravy BádenskaWürttemberska Winfried Hermann.
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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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