
1ÈASTO KLADENÉ DOTAZY:

Jáký typ øidièského oprávnìní potøebuji k øízení elektrických skútrù AKUMOTO?
Na všechny naše typy elektrických skútrù staèí øidièské oprávnìní skupiny AM, které je souèástí øidièského oprvánìní 
B ( osobní automobil )

Jak je zajištìn záruèní a pozáruèní servis?
Požadavky na servis jsou ve srovnání se skútry benzínovými minimální. Servis zajiš�ují naši regionální prodejci. 

Kde si mohu vaše skútry prohlédnout a vyzkoušet?
Na vyžádání vám také sdìlíme adresu vašeho regionálního prodejce. Jako novou službu dále nabízíme bezplatné 
pøedvedení na vaší adrese. V tomto pøípadì vás navštíví náš technik, který vám vše na místì nezávaznì pøedvede a 
umožní zkušební jízdy.

Jak se musím starat o akumulátor?
Nijak, staèí jej pouze pravidelnì dobíjet (min. 1x mìsíènì)

Mohu používat elektrický skútr AKUMOTO v bìžném silnièním provozu?
Všechny naše modely jsou homologované pro celé území Evropské Unie, tudíž splòují veškeré pøedpisy a vyhlášky. 
Proto mùžete využívat elektrické skútry AKUMOTO v silnièním provozu bez jakéhokoliv omezení.

Jak se skútr chová, když je v akumulátorech již málo energie? Zastaví se bez varování na pùl cesty?
Nezastaví. Skútr se chová tak, že pøi poklesu ukazatele k èervenému políèku ujede ještì dalších 5 až 10 km. Pokles 
výkonu je v této fázi zanedbatelný.

Jakým zpùsobem motor pracuje?
Jedná se o moderní tøípolový bezuhlikový pulzní motor. Magnety jsou permanentní a tøi datové snímaèe polohy se 
starají o pøesný a hospodárný prùbìh magnetického pole ve všech fázích jízdy. Tím je zajištìn neèekanì silný kroutící 
moment již od nízkých otáèek a hlavnì vysoká úèinnost motoru. Tato úèinnost je dále ještì násobìna tím, že energie 
je bez jediného pøevodu pøenášena pøímo na vozovku. ( žádné rozvodovky, pøevodovky, variátory, øetìzi - prostì 
žádné zbyteèné ztráty )

Mohou na elektrickém skútru AKUMOTO jezdit 2 osoby?
Ano, všechny naše modely jsou homologovány jako dvoumístné skútry.

Jak dlouho trvá nabití modelu A-10/40 a A-10/70
Doba nabíjení u modelu A-10/40 a A-10/70 je odvislá od hloubky vybití akumulátorù, akumulátorùm velice svìdèí 
prùbìžné dobíjení. I když ujedete napø. pouze 10 km, je dobré dát motocykl nabít. Bateriím tento režim prodlužuje 
životnost. 60% kapacity akumulátorù se dobije za 3 hod, úplné nabití trvá okolo 8 hodin.

Mùže probíhat dobíjení i v uzavøeném prostoru jako je obytný automobil nebo karavan apod.?
Ano, pokud se jedná o dobíjení jednoho skútru.

Na kolik korun vyjde zhruba nabití elektrického skútru?
Plné dobití elektrického skútru vyjde øádovì na 3 Kè.

Jsou Vaše elektrické skútry již v prodeji?
Ano, elektrické skútry AKUMOTO jsou v prodeji od bøezna roku 2008. Vývoj a testy probíhají od roku 2004.

Škodí skútru nebo jeho motoru jízda v dešti?
Neškodí. 

Èím je dosažena tak vysoká hospodárnost elektrických skútrù AKUMOTO?
Odpovìï je celkem prostá,  1) úèinnost elektrického motoru je až 90% ( u motoru maloobìhového spalovacího je v 
nepøíznivých podmínkách úèinnost jen 30% )     2) ztráty v pøevodových ústrojích u spalovacího motoru jsou také 
znaèné, u motoru elektrického se vytvoøená energie pøenáší pøímo na vozovku.  3) Motor a pøevody vozidla 
spalovacího obsahují cca. 600 pohyblivých dílù. Elektrický skútr AKUMOTO má pouze jedenu pohyblivou 
souèástku!!  4) Pøi èerpání elektrické energie z domácí sítì neplatíte vysokou spotøební daò, jako u ropných 
pohonných hmot. 
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2ÈASTO KLADENÉ DOTAZY:

Jak je to se životností akumulátorù?
Laboratorní životnost je až 9 let, to je v praxi nereálná doba. Pøi pravidelném dobíjení a dodržení ostatních 
jednoduchých zásad je životnost až 7 let. Akumulátorùm škodí hluboké vybití a protože nemají pamì�ový efekt, je pro 
nì prospìšné pravidelné dobíjení. Napø. i vícekrát dennì nebo po krátké jízdì.

Jaké získám daòové výhody pøi provozování elektrického skútru?
1) Sleva na povinné ruèení 2) Elektøina není zatížena spotøební daní, tak jako ropné pohonné hmoty. 3) Neplatí se 
žádná silnièní daò

Kolik stojí nové akumulátory do modelu A-10/40 a A-10/70?
Náhradní set akumulátorù pro model A-10/40 lze poøídit od 4.000 Kè, do modelu A-10/70 stojí kompletní set nových 
akumulátorù od 7.000 Kè.

Jaká je záruka na Vaše skútry?
záruka na elektrické skútry AKUMOTO je 2 roky.

Jaké jsou nevýhody Vašeho elektrického skútru AKUMOTO?
Akumulátory je tøeba 1x mìsíènì nabít i v dobì kdy nejezdíte. ( spotøeba energie je ale jen cca. 30 haléøù) Skútr není 
vhodný do oblastí s extrémními kopci, bìžné kopce mu nevadí. Pøi míjení chodce, který Vás nevidí je tøeba zvýšit 
opatrnost, protože Vás nemusí slyšet.

Musím akumulátory úplnì vybít abych je mohl znovu nabít?
Akumulátory používané v našich elektrických skútrech nemají pamì�ový efekt, proto je mùžete dobíjet kdykoliv. 
Prùbìžné dobíjení naopak velice doporuèujme, prodlužuje životnost akumulátorù. 

V jakých barvách prodáváte elektrické skútry?
Elektrické skútry AKUMOTO dodáváme v oranžovém, zeleném a støíbrném provedení.

Jak dlouho se èeká na elektrický skútr AKUMOTO?
do 14 dnù je elektrický skútr AKUMOTO pøipraven u Vašeho regionálního prodejce, kde si skútr mùžete vyzvednout.

Jak je kalkulován výpoèet o nákladech 5 Kè / 100 km?
Tento výpoèet vychází z prùmìrné ceny elektrické energie, které je potøeba k ujetí 100 km. V praxi to znamená, že na 
jedno nabití spotøebujete z Vaší elektrické sítì jen cca. 0,9 kW/h, což pøi noèním tarifu mùže být na 100 km ještì ménì 
než 5 Kè.

Je životnost motoru 100 000 km opravdu reálná?
Ano, motor má opravdu deklarovanou životnost. Samozøejmì záleží na nároènosti provozních podmínek ( zatížení, 
teploty, profil trati, apod. ).  Dlouhodobé praktické jízdní zkoušky potvrdily, že motor je spolehlivý a odolný i pøi zvýšení 
výkonu øídící jednotkou na 120%.

Mohu Váš skútr pøevážet a dobíjet pøímo v obytném caravanu? Benzinový mi tam smrdí:)
Ano, mùžete. Dokonce v jakékoliv poloze.

Vývoj nových akumulátorù jde v souèasné dobì velice rychle vpøed. Bude možné tyto revoluèní akumulátory 
v budoucnu namontovat i do staršího skútru AKUMOTO?
Ano, celkem snadno a bez vìtších zásahù do elektroniky. 

Jak výraznì se projeví na hospodárnosti provozu stoupající cena elektøiny?
Nijak výraznì, s nárùstem ceny energií stoupá i cena ropy, proto provozování elektro pohonu bude vždy nìkolika 
násobnì levnìjší.

Kolik stojí roèní povinné ruèení?
Zhruba 280 kè roènì. Záleží u jaké pojiš�ovny si pojistku uzavøete. 
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