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Pod vládou krále Bafanga

okola
Elektr dní
stře
třídy

se pohybují i u těch nejzajímavějších modelů maximálně kolem
50 až 55 tisíc korun.

Proč testujeme nejvíce horská kola? Je to podobné jako
s auty. Horská kola jsou něco
podobného jako u automobilů
SUV.
Jsou obdobně univerzální do
terénu i na perfektní asfalt. Když
se rozhodnete, že uděláte z „horáka“ treka či crosse, není to
žádný problém. Vyměníte pláště
za užší s jemnější figurou dezénu, připevníte blatníky, případně nosič a světlo a je hotovo.
I když třeba proti crossovým
kolům nic nemáme, mají některá
omezení. Zatímco horské kolo
bývá podobně jako právě SUV
robustnější, cross má většinou
vzhledem k předpokládanému
menšímu namáhání méně odolné
komponenty. Druhým, ještě větším problémem jsou relativně
úzké vidlice, do kterých se „horské“ pláště, tedy ty pro MTB,
většinou nevejdou.

Benjamínek stále zraje

Rozdíly mezi prémiovou
a střední třídou
Ještě nedávno platilo, že dobrá
elektrokola musí být velmi drahá
proto, že mají jeden ze špičkových značkových motorů. Dříve
především Bionx vládl bezkonkurenčně prvním špičkovým modelům. Později byl vystřídán motory
Bosch, Yamaha a Brose. Současnou špičku Bosche představuje

Performance CX. Vlajkovou lodí
Yamahy je nový PW-X. K premiantům patří i motory značky
Brose. Všechny tři mají jedno společné. Kola postavená na trochu
slušném vybavení stojí 70, 80, ale

i přes 100 000 korun. Střední třída
byla až do nedávna osazena většinou méně spolehlivými pohonnými jednotkami s horšími parametry a horším rozložením
hmotnosti. Střední cenovou třídu

Leader Fox Altar 27,5“ 2017 (leaderfox.cz)

cena: 39 900Kč

Motor: Bafang Max Drive
Průměr kola/hmotnost: 27,5“/22 kg
Odpružení: Santour XCR Air (zdvih 100 mm)
Displej: barevný LCD
Baterie: Panasonic/Samsung 36 V/14 Ah
Převody: 1 x 9
Brzdy: Shimano M315
Pláště: Smart Sam Performance
Velmi dobrý model klasického
českého výrobce s příjemným poměrem cena výkon. Jeden
ze dvou modelů, který
překvapil v této třídě
velmi dobrými
pneu Smart Sam
značky Schwalbe,
která jsou určena
především pro horská elektrokola. Ty
byly pro letošní sezonu přepracovány
ve střední části běhounu. Jsou tak tišší na asfaltu
a ještě univerzálnější než dříve. K sympatickým
komponentům patří také barevný displej a námi velmi
oblíbené brzdy Shimano. Tak jako i všechny ostatní

MaxDrive je i zde možné otevřít motor pro offroad
rychlost nad 25km/ hod. V kopcích byl díky nastavení
spolu s Montanou rychlejší než zbytek startovního
pole. Převody 1 x 9 jsou standardní což je zcela dostatečné pro většinu situací. Dle našeho názoru by ale použití „dvoutalíře“ a tím i výrazným zvýšením převodů ještě zvýšilo
potenciál jinak velmi dobře naladěného motoru. Vzhledově je
trochu slabší stránkou celkové propojení motoru
a baterie, které využívá klasický bateriový box. Nicméně
pro uživatele, kteří
preferují především
jen techniku, jde
o velmi dobré řešení za dobré peníze.
Výhody: silný motor,
brzdy shimano
Nevýhody: klasické řešení
relativně robustního pouzdra baterie
Hodnocení:
velmi dobrý

Devron 27225 (insportline.cz) akce
Motor: Bafang Max Drive
Průměr kola/ hmotnost: 27,5“/21 kg
Odpružení: RST Blaze zdvih 50 mm
Displej: Max Drive DP C 07
Baterie: Phylion SF-06 36 V/8,8 Ah
Převody: 1 x 9
Brzdy: Tektro model neuveden
Pláště: Mitas (Rubena) Ocelot
Vzhledově klasické horské
elektrokolo. Neupoutá
sice žádným zajímavým moderním
prvkem, ale ani neurazí. Také tento
model je osazen středovým motorem Bafang MaxDrive. Což je
jeho velmi pozitivní
vlastnost. K jeho škodě
však u některých dalších
zásadních konstrukčních prvků
je na první pohled zcela patrná minimální zkušenost výrobce v této oblasti. V současné době je
u baterií kapacita 11,4 Ah absolutním a méně oblíbeným minimem. „Čtrnáctka“ začíná být průměrem a ti nejlepší používají 17 až 20 Ah. Zde je

Hodnocení:
uspokojivý

Lectron Montana MDX (lectron.cz)
Motor: Bafang Max Drive
Průměr kola/hmotnost: 27,5“/22 kg
Odpružení: Suntour XCM HLO
Displej: Max Drive DPC 07
nebo DP C 18
Baterie: 37 V/17 Ah
Převody: 2 x 10
Brzdy: Tektro
Pláště: Kenda
Již minulý
model Montana
MRX byl poměrně
revoluční počin.
Nejen pro propracovaný design

cena: 35 700 Kč

však prezentována baterie 8,8 Ah za velmi výkonnou. Což je zkreslené, protože i zde (tak jako
u mnoha dalších značek) je výrazně nerealistický.Toto horské kolo má další
velmi zajímavé prvky. Například přední mechanickou vidlici RSA Blaze se zdvihem
50 mm (u běžných modelů je to
100 až 150 mm, nejlépe pak
v provedení air, tak je patrné, že
to není úplně nejlepší řešení).
Nové modely RSA mají
jako minimum psaný
zdvih 85 mm. Malý
zdvih a jednoduchý
mechanický systém
rozhodně na komfortu
v terénu nepřidají.
Výhody: motor Max
drive
Nevýhody: velmi malá
kapacita baterie, přední
vidlice s malým zdvihem

cena: 54 900 Kč
a konstrukci vzniklou v České republice, ale především pro zabudovanou baterii s vysokou kapacitou se špičkovými články.
Nástupce tohoto modelu Montana
MDX však posunul laťku
opět o dost výše a blíží
se tak celkově výkony i vybavením
prémiové třídě. Jednou z nejdůležitějších novinek je mechanická přestavba
pohonu. Místo devítikolečka je opatřen

se v nedávné minulosti pokusil
získat první zabudovaný motor od
Shimana, ale moc neuspěl. A pak
„přišel“ Bafang MaxDrive. Spolehlivý, relativně levný „střeďák“,
podobný jako jmenovaná špička

rozdíl od starších asijských modelů, torzní senzor proti tomu, co
pracoval na principu počtu otáček.
A tím se MaxDrive již nezpochybnitelně dostal do první ligy,
i když ceny kol jím vybavených

kazetou s desetikolečkem. V předu je velmi dobře
zvolený dvoupřevodník, který umožňuje zdolat poměrně značné kopce. Naopak v módu offroad nejtěžší převod umožní jízdu přes padesát. Změnil se
i vzhled kola ve střední části. Motor je nyní částečně
postavený, svírá se zabudovanou silnou 17 ampérhodinovou baterií menší úhel (podobně jako u Bosche v letošních prémiových modelech například
Haibike či KTM) což je vzhledově velmi pozitivní.
Další, ve střední kategorii zcela neobvyklá, je možnost volby ze tří displejů. Základní je Standarní Bafang S07, za menší příplatek barevný displej s uka-

Totem EAGLE (totembike.cz)
Motor: středový Bafang Max Drive 250/350
Průměr kola/hmotnost: 27,5“/20,8 kg
Odpružení: Santour XCR RLO
Displej: LCD
Baterie: 14,5 Ah Li-ion Samsung
Převody: 1 x 9
Brzdy: Shimano model neuveden
Pláště: Kenda 2,1“
Elektrokola Totem urazila od
minulého roku velký kus cesty.
Od loňské sázky na motory
Brose v současnosti zvolila
Bafang. A není divu.
Prvně jmenované
jsou pro střední
třídu nákladově
velmi náročné,
a když nechcete
vytvořit designový skvost a věnovat spoustu prostředků do absolutní
integrace
s baterií, i zbytečné. Jak se ukázalo, Bafang Max
Drive je z mnoha důvodů velmi dobré řešení.
Především pro poměr cena výkon. To se velmi
dobře projevilo například i u modelu Totem Eagle.
Tento model má kromě zmíněného nového motoru
i dynamický rám, který jasně naznačil konec s kla-

Více najdete na www.itest.cz

zatelem momentálního stavu napětí, což je u elektrokol jeden z velice důležitých ukazatelů, třetí volbou je špičkový barevný Bafang S18, který můžete
koupit od výrobce kola nebo od firmy EVBIKE .
Ten patří k nejlepším bez rozdílů kategorií. Oproti
běžným ukazuje navíc například procenta nabití, napětí či odběr v ampérech, i další.
Výhody: perfektní převody, nejsilnější baterie
v testu, možnost volby displeje
Nevýhody: zasloužil by se lepší pneu
Hodnocení:
výborný

Lovelec Rider (strtilek.cz)
Motor: středový Bafang
Průměr kola/hmotnost: 27,5“/22,4 kg
Odpružení: Suntour
Displej: LCD
Baterie: 36 V/11 Ah
Převody: 1 x 10
Brzdy: Tektro
Pláště: Schwalbe Smart Sam
Minulý rok crossové kolo
bylo letos „přestavěno“ na
„horáka. To se projevilo změnou pneu z průměrných crossových
na kvalitní a pro
elektrokola optimální Schwalbe
Smart Sam, což
je samozřejmě
pro bezpečnost
velmi chvályhodné. Na
druhé straně mu
zůstala typická
lehčí crossová přední
vidlice. Čímž vznikl určitý hybrid horského a crossového kola. Inovaci jsme si představovali o trochu
více průraznější. Našim představám, jak by mělo
vypadat elektrokolo v této cenové relaci tak vyho-

Zatímco zpočátku byl Max
Drive jenom dobrým motorem bez
ambicí vysokého komfortu a špičkového designu, vše se v poslední
době velmi mění. Někteří výrobci
se podobně jako v prémiové kategorii u nejnovějších modelů snaží
i zde co nejvíce integrovat motor
s baterií, což výrazně zlepšuje celkový vzhled. Také v komfortu začíná šlapat na paty nejlepším. Například Display DP C18 UART je
toho důkazem. Ke špičkovým
vlastnostem patří monitorování
stavu baterie po jednotlivých procentech, volitelné s průběžným
měřením napětí. Také ale měření
příkonu ve wattech či ampérech,
číselně i graficky. Samozřejmě
i obvyklé funkce běžné u kvalitních modelů. Tedy průměrnou
maximální či momentální rychlost, dobu jízdy, celkovou vzdálenost i mnoho dalších.
Petr Řezáč,
autor je šéfredaktorem
portálu iTEST

cena: 43 990 Kč
vuje hlavně jen motor. Bafang Max Drive, který
jak již bylo řečeno, je opravdu povedený. Má dostatečný záběr i levnější servis. Potud super. To se
nám zdá ale dost málo. Neoslňují nás ani použité
komponenty. Trochu nám vadí i zavádějící a nedostatečné informace na serveru Lovelecu. Výrazy typu hydraulické brzdy nám přišli, jako
kdyby automobilka uváděla,
že automobil je vybaven
světly. Na druhé straně jeho
výhodou je doživotní
záruka na rám.
Z našeho pohledu
je tento model
průměrný, určitě o trochu
lepší než vloni
a nevybočuje ze
středu.
Výhody: motor
Bafang Max Drive
Nevýhody: nepřesné
a zavádějící informace,
minimum inovací
Hodnocení:
dobrý

cena: 42 990 Kč
sickou koncepcí. Velmi zajímavé je i řešení uložení
baterie, která je částečně zapuštěná do rámu. Snad
jediná věc nás překvapila. V celkovém, jinak velmi
zdařilém designu jsme očekávali zvýšení sklonu
motoru a tím i větší prostupnosti terénem. Zde je
proti trendu motor dost položený a tím vzniká i opticky výrazný předěl mezi čistou linií baterie
a motoru. Technicky (což je pro
mnoho uživatelů to absolutně
nejdůležitější) je vše v naprosté pohodě. Silný motor,
pěkný vzhled, kvalitní display, relativně dostupné a levnější
součástky. Snad jediné řešení, na
které si nemůžeme zvyknout, je
krátkodobé vypínání motoru do
kopce, aby se šetřil
převodový systém.
Naštěstí ten, komu nevyhovuje, ho může vypnout.
Výhody: částečně zabudovaná baterie, osvědčený
motor
Nevýhody: diskutabilní vypínání motoru
Hodnocení:
dobrý

