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VĚTŠÍ KOLA, DELŠÍ DOJEZDY

ár novinek pro sezonu 2020 od
domácí značky elektrokol Lectron
jsme si vytáhli k podrobnějšímu
průzkumu. Video mapující nové modely
v kategorii e-cross a e-MTB pak můžezhlédnout na našem videokanálu
te zhlédnou
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LECTRON ESCONDER MFX
Jedná se o zcela nový model horského elektrokola, který je odrazem
současných trendů v oboru. Esconder MFX je postaven jako výkonná
devětadvacítka, která je připravena
poskytnout jezdci maximum podpory,
stability a spolehlivosti v terénu a také
co nejvyšší dojezd. Hliníkový rám moderního vzhledu nechává vyniknout
proﬁlovaným trubkám, což dodává
celku sportovního ducha. Díky designu
bez rušivých vlivů si středového pohonu
všimneme až jakoby mimoděk. Hlavní
rámová trubka je zásluhou nové baterie
z článků Panasonic velmi štíhlá, přitom
ve svých útrobách skrývá kapacitu 522,
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respektive v dražší verzi až 630 Wh.
Srdcem stroje je moderní a velmi kompaktní středový motor Bafang M500.
Jde o nejmodernější pohonnou jednotku značky s maximálním točivým
momentem až 95 Nm. Charakterizuje
ji tichý a velmi plynulý chod. Esconder má motor pootočen do jedné linie
s integrovanou baterií a celek působí
vrcholně estetickým dojmem. Ovládací
displej najdeme na levé straně řídítek.
Na zadní stavbě jsou tvarově zajímavé
vzpěry i netradiční patky. Třmen kotoučové brzdy je umístěn vně zadní stavby,
což napomáhá vyšší účinnosti. E-bike
je vybaven vzduchovou odpruženou
vidlicí s páčkou blokace na řídítkách
a desetirychlostním řazením Shimano
Deore. Dojezd je podle údajů výrobce
120 až 150 km, maximální váha jezdce
pak 130 kg. Dostupné ve velikostech
19 a 21". Verze s akumulátorem o kapacitě 14,5 Ah bude v prodeji za maloobchodní cenu 49 990 Kč, s kapacitou
17,5 Ah pak za 52 990 Kč.

LECTRON ESCONDER MDX
Druhá novinka mezi horskými elektrokoly Lectron pro sezonu 2020 nese
označení MDX a je de facto ekonomičtější variantou výše popsaného prvního
modelu. Jedná se taktéž o devětadvacítku, aby byli uživatelé spokojeni s jízdními
vlastnostmi a klidným projevem e-biku.

Baterie je integrovaná a středovým pohonem je též Bafang, ovšem ve variantě
M400. Rám je konstrukčně shodný s vyšším modelem včetně možnosti integrovat
baterii 14,5 Ah i 17,5 Ah (522 a 630 Wh).
Jelikož umožňuje jezdci využít maximální
točivý moment až 80 Nm, právě tento
pohon velmi hýbe trhem v konkurenci

dražších prémiových pohonů. Taktéž je
vybaven torzním senzorem a jeho parametry snesou plné srovnání s konkurencí.
I zde je pohon esteticky pootočen, aby
souzněl s linií rámu. Ve výbavě nechybí
uzamykatelná odpružená vidlice anebo
řazení Shimano Deore 2 × 10, které díky
48zubovému převodníku umožňuje jízdu
s pohodlnou kadencí i ve vyšších rychlostech. Maximální dojezd je 120–150 km.
Model dostupný ve velikostech
18 a 20,5". S menší baterií je doporučená
maloobchodní cena 43 990 Kč, s větší
kapacitou akumulátoru pak 46 990 Kč.
Více informací najdete na webu
značky www.lectron.cz. 
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