
 

Příslušenství AKUMOTO 
 

  

Rekuperace (samodobíjení) 

Rekuperace brzdné energie (znáte z Formule 1 pod názvem KERS - Kinetic Energy Recovery 

System). 

Funkci Rekuperace nebo-li samodobíjení je možné na přání aplikovat do každého modelu značky 

Akumoto a to i zpětně (je nutné však připočíst náklady spojené s montáží a demontáží řídící jednotky). 
  

  
  

 
Hlavní přínos a výhody rekuperace: 

 prodloužení dojezdu zejména v členitém terénu, při neplynulé jízdě nebo jízdě s větší zátěží 

 přirozené a intuitivní ovládání, rekuperace pracuje automaticky bez nutnosti zacvičení řidiče 

 progresivní nárůst brzdné síly v závislosti na rychlosti vozidla 

 odlehčení brzdovému systému - snížené opotřebení brzd 

 snížení rizika pod-vybití akumulátorů 

 snížení nákladů na ujetý kilometr 

 výrazné prodloužení životnosti akumulátorů 

 

  

Cena:  2.990 Kč 

  

 
Denní svícení ( LED ) - homologované 
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Sada LED žárovek s vysokou svítivostí. 

  

LED žárovky snižují spotřebu energie, tím prodlužují dojezd Vašeho motocyklu. 

Sada obsahuje: 1x Led dioda s vysokou svítivostí, 12V přední světlo V ceně je zahrnuta i částka za 

úpravu zapojení, propojovací kabeláž. Výrobek používejte ve shodě s pravidly silniční bezpečnosti! 

  

LED žárovky jsou schváleny pro provoz na pozemních komunikacích CŘ 

  

Cena: 2.490 Kč vč. DPH 

  

Přepínač jízdního režimu (eco/sport) 

 
Přepínač jízdního režimu Vám umožňuje vybrat z režimu ECO nebo SPORT. Při režimu Sport čerpáte 

100% výkonu skútru a maximální možné rychlosti. Při přepnutí do režimu ECO zůstává výkon skútru 

totožný, ale díky aplikaci systému „řízení spotřeby energie" dochází k optimalizaci jízdních vlastností a 

ke snížení max. rychlosti. Díky tomu skútr Akumoto v režimu ECO dosahuje dlouhých dojezdů. 

  

Jedná se o příplatkovou výbavu pro model Akumoto 300 a Akumoto 600. Model A10 má tuto výbavu 

ve standardní výbavě zdarma. 

  

cena: 1.490 Kč 

  

 
Tempomat 

Tempomat je zařízení sloužící k udržování nastavené rychlosti elektrického skútru. 

Tuto výbavu lze použít na model Akumoto 300. 
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Při doplnění této výbavy zvyšujete jízdní komfort na elektrickém skútru Akumoto 300. 

  

Cena: 1.990 Kč 

  

 
Zadní Box 35l 

Univerzální zadní box Akumoto o velikosti 35 litrů je vyroben z odolného měkkého plastu. Box je 

v černém provedení,  s plotnou a rychloupínacím systémem, který zaručuje snadnou a rychlou montáž 

a demontáž boxu. 

  

Rozměry: 

425 x 520 x 425 mm 

  

Maximální zatížení 5kg 

  

Cena: 1.890 Kč 

  

 
Zadní Box 30l - černý 
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Univerzální zadní box Akumoto o velikosti 30 litrů je vyroben z odolného měkkého plastu. Box je v 

černém provedení, s plotnou a rychloupínacím systémem, který zaručuje snadnou a rychlou montáž a 

demontáž boxu. 

  

Rozměry: 

415 x 485 x 315 mm 

  

Maximální zatížení 3kg 

  

Cena: 1.490 Kč 

  

 
Zadní Box 30l - bílý 

Univerzální zadní box Akumoto o velikosti 30 litrů je vyroben z odolného měkkého plastu. Box je v 

černém provedení, s plotnou a rychloupínacím systémem, který zaručuje snadnou a rychlou montáž a 

demontáž boxu. 

  

Tento box se nejlépe hodí ke speciálnímu designu ( bílý skútr se zelenými doplňky ) 

  

Rozměry: 415 x 485 x 315 mm 

  

Maximální zatížení 3kg 

  

Cena: 1.890 Kč 

Fotogalerie: 
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Karabina Akumoto 

Karabina, která je umístěna v uzamykatelném prostoru pod sedlem, slouží k přichycení přilby. Díky 

tomuto mechanismu můžete zabezpečit Vaší přilbu ( přilby ) proti odcizení. Nebudete tak již muset 

řešit problém uložení například Vaší druhé přilby při zanechání motocyklu bez dozoru. 

  

  

  

Cena: 590 Kč 
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12V Zásuvka Akumoto 

Tato zásuvka je vhodná pro zapojení nabíječky, rádia, houkačky či jiného zařízení. 

  

Její montáž se realizuje na místa v zadní části sedadla vnitřního prostoru nebo na panel pod řidítky. 

Montáž na jiné místo po konzultaci s Akumoto technikem. 

  

Cena: 990 Kč vč. DPH 

  

 
Pizza box 

Pizza box 

- ideální na horkou pizzu, čerstvé saláty, chlazené nápoje 

- pohodlné a rychlé nakládání 

- EPP vložné dno pro oddělení horkého a chladného 

- extra přihrádka pro chladící články 

- robustní nerezavějící plastové panty 

- uzamykatelná dvířka 

- velké plochy pro reklamu na dvířkách a po stranách 

- hmotnost jen 2kg 

- box čelní otevírání 
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Parametry Pizza boxu 

  

- vnější rozměry 490x490x540 mm 

- vnitřní rozměry 420x420x470 mm 

- objem 83 l ( 10 pizz nebo 6 pizz + saláty a nápoje) 

  

Cena: na vyžádání (odvíjí se od individuálních požadavků) 

  

 
Transportní nabíječka Akumoto - Křemík 3A 

Lehký transportní nabíjecí zdroj v plastovém provedení o výkonu 3A je určen pro modely 

s křemíkovými akumulátory. 

  

Nízká hmotnost a malé rozměry jsou vhodné k využití pro nabíjení na cestách, v zaměstnání, na 

chatě, apod. 

  

Cena: 1.990 Kč 
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Transportní nabíječka Akumoto - Lithium 3A 

Lehký transportní nabíjecí zdroj o výkonu 3A je určen pro modely s lithiovými akumulátory. Nízká 

hmotnost a malé rozměry jsou vhodné k využití pro nabíjení na cestách, v zaměstnání, na chatě, 

apod. 

  

  

  

Cena: 2.490 Kč 

  

 
Transportní nabíječka Akumoto - Lithium 5A 

Nabíjecí zdroj v kovovém provedení o výkonu 5A je určen pro modely s lithiovými akumulátory. Díky 

vyššímu výkonu je vhodný pro lithiové akumulátory typu L65 a výše. Díky výkonu 5A zkracuje dodu 

nabíjení. 

  

  

  

Cena: 2.990 Kč 
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Rychlo-Nabíječka Akumoto 

  

Použitím rychlo-nabíječky Akumoto si můžete zkrátit nabíjecí čas až o 50% v porovnání s použitím 

nabíječky o výkonu 3A. Doba nabíjení můžete tedy zkrátit až na 1,5 hod (dobíjecí čas je závislý na 

typu dobíjeného akumulátoru a jeho kapacity). 

 

Tento typ rychlo-nabíječky je možné použít pro všechny akumulátory Akumoto typu L (LiFePO4). 

  

Dostupnost: skladem 

Cena: 3.990 Kč 

  

 
Zadní tlumiče YSS 

Tyto speciální tlumiče s regulací a zpětným útlumem jsou vhodné pro elektrické skútry Akumoto 600, 

na kterých se bude vozit těžší náklad nebo jenom pro větší komfort při jízdě. 

  

Cena 3.590 Kč vč. DPH 
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Zimní pneumatika  

Zimní pneumatika na skútr. Pryžová směs a profil jsou upravené jako na automobilových zimních 

pneumatikách. Pro ty co jezdí celoročně je tato pneu nejlepším možným řešením. 

  

Při použití tohoto druhu zimní pneumatiky zvyšujete jízdní komfort a bezpečnost na pozemních 

komunikací. 

  

Typ a rozměry - Urban Snow 120/70-12 58L 

  

Cena: 2.490 Kč /ks 

  

 
Letní pneumatika 

  

Letní pneumatika na skútr. Pryžová směs a profil jsou upravené jako na automobilových letních 

pneumatikách. 

Při použití tohoto druhu letní pneumatiky zvyšujete jízdní komfort a bezpečnost na pozemních 

komunikací. 

  

2 Typy letních pneumatik o těchto rozměrech:  120/70-12 58L 
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Skladem: oba typy 

  

Cena: 990 Kč /ks 

  

  

 
Transportní stojan Akumoto 

Univerzální transportní stojan slouží k jednoduché přepravě Vašeho motocyklu. 

  

Díky originální konstrukci stojanu nehrozí poškození či deformace plastů a dalších částí motocyklu. 

Stojan je lehký a skladný, není potřeba dalšího zajištění motocyklu. Stojan je možné využít pro 

transport jakéhokoliv modelu značky Akumoto. 

  

Rozměry (Š x D x V) 76 x 51,5 x 4 cm 

  

Cena: 3.490 Kč 

  

  

 
Držák SPZ Akumoto 

Držák SPZ slouží pro snadné uchycení SPZ čísla na motocyklu bez nutnosti vrtání či dalších úprav 

  

Cena: 79 Kč 

  

http://www.akumoto.com/images/content/content/big_stojan-akumoto-lmuxco.jpg
http://www.akumoto.com/images/content/content/big_drzak_spz-rr2ush.jpg


 
Firemní oblečení AKUMOTO - tričko 

značkové tričko, tričko s límečkem je možné objednávat ve standardních velikostech M, L, XL. 

  

 

  

Cena: 469 Kč 

  

 
Firemní oblečení AKUMOTO - tričko  

  

značkové tričko, tričko s límečkem je možné objednávat ve standardních velikostech M, L, XL. 

  

 

  

Cena: 590 Kč 
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Firemní oblečení AKUMOTO - vesta 

značková vesta Akumoto, lze objednávat ve standardních velikostech, M, L, XL 

  

 

  

Cena: 690 Kč 
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