
{ DLOUHODOBÝ TEST }

FATBIKE GALAXY 26"
Dalším přírůstkem do naší fl otily tes-

tovacích elektrifi kovaných kol je fatbike 
Galaxy 26" se středovým pohonem EV 
Bike Central Kit 1000 W (krouticí mo-
ment až 160 Nm!) v kombinaci s proto-
typem baterie EV Bike Battery 48 V/
/13 Ah (624 Wh) umístěné v batohu.

Naším cílem je zjistit nejenom do-
jezdy na jedno nabití, ale především 
pak pomyslný rádius využití v létě 

a v zimě. I přesto, že tento „tlusťoch“ 
není v našem testovacím centru zatím 
dostatečně dlouhou dobu, tak své 
pevné místo si již vydobyl. Neustále 
nás překvapuje průchodností v teré-
nu, komfortními jízdními vlastnostmi, 
přilnavostí ve stoupáních a zatáčkách 
a v neposlední řadě i „neúnavnou“ 
silou svého extra silného středového 
pohonu.

Zajímavá je i jeho pomyslná pořizo-
vací cena pohybující se lehce nad 50 ti-
síci Kč. V budoucnu chystáme výměnu 
pevné vidlice za cenově dostupnou od-
pruženou vidlici RST Renegade.

MTB FULL NORCO FLUID 27,5"
Tento e-bike balancující na hraně 

trailového a endurového kola prohá-
níme hlavně v kopcích Jizerských hor 
a bez našeho povšimnutí nezůstává 
ani Ještědský hřeben. Při příležitosti 

enduro závodů jsme si projeli závodní 
trať, několikrát vyjeli červenou sjezdov-
ku a prozkoumali místní traily. Vyhláše-
né skoky za třetí jabloneckou přehradou 
rovněž nevynecháváme a vždy nás Nor-
co dokáže překvapit svým potenciálem.

MTB APACHE HAWK 27,5"
Prakticky hned po zařazení do naše-

ho testování se tento univerzální e-bike 
se sadou Apache Power BBS stal velmi 

oblíbeným. Do dnešního dne má za 
sebou téměř 1000 kilometrů a z toho 
necelou třetinu v rámci závodů hor-
ských elektrokol. Jedním z nich byl Ješ-
těd Tour Kooperativy 2016 pořádaný 
v rámci Kola pro život. Apache si hravě 
poradil s 50 kilometry a bezmála 1700 
výškovými metry tohoto populárního 
závodu.

MTB AMULET START 29"
Hned po prvním šlápnutí do pedálů 

nám bylo jasné, že Amulet Start 29" 
osazený elektrosadou BionX D250 DV 
v sobě ukrývá velký potenciál. Síla při 

TEST

 D
L

O
U H O D O B Ý

TEST

 D
L

O
U H O D O B Ý

ELEKTRIFIKACE POKRAČUJE
Text a foto: Zdeněk Dokoupil

N
áš dlouhodobý test sad pro elektrifi kaci jízdních 
kol úspěšně pokračuje třetím dílem. Už na začátku 
roku jsme se rozhodli, že se podíváme na zoubek 

jednotlivým kitům pro přestavbu běžného jízdního kola na 
elektrokolo. Tyto sady neboli konverzní kity umožňují po-
stavit si elektrokolo za nižší pořizovací cenu, než je obvyklá 

cena sériového elektrokola, neboť uživatel nemusí pořizovat 
celý nový bicykl, ale jako základ mu poslouží jeho stávající 
a prověřené horské nebo krosové kolo. Na to je zvyklý a má 
jistotu, že se na něm bude cítit dobře. Pojďme se podívat, 
na kterých kolech s naším testovacím týmem intenzivně 
jezdíme.
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inzerce

KROK ČÍSLO 1 – INSTALACE 
DRŽÁKU BATERIE

Držák baterie se pomocí dvou šrou-
bů upevňuje na spodní rámovou trubku 
namísto košíku na lahev. Samotný dr-
žák disponuje několika otvory, a proto 
stačí zvolit ty, které budou maximálně 
vyhovovat vašemu rámu. Aby se držák 
baterie ani po delší době neuvolnil, 
můžete na závity šroubů nanést malé 
množství tzv. odtrhovacího lepidla (na-
příklad Loctite 243).

rozjezdu je překvapivě velká a dech 
neztrácí ani při výjezdech do kopců. 
A protože je určený rovněž do lehké-
ho terénu, testujeme jej i na polních 

a lesních cestách. V době psaní těchto 
řádků jsme na něm najeli zatím zhruba 
sto kilometrů, a proto se již nyní těšíme 
na ty další.

CROSS APACHE MATTO 28"
Asfaltové silnice a zpevněné cesty 

v okolí České Lípy jsou častým cílem 
našich výletů. Mírně zvlněný terén 
a klidná jízda po místních cyklostezkách 
jsou tím pravým ořechovým pro naše 
testovací kolo Apache Matto 28", které 
má do dnešního dne ujeto více než 400 
kilometrů. Kolo je elektrifi kováno sadou 
Apache Power Silent a baterie je umís-
těna v zadním nosiči.

MONTÁŽ SADY KROK ZA KROKEM
Amulet Start 29 s pohonem v zadním náboji BionX D250 DV

C
elosvětově známé a mezi uživateli respektované kanadské 
elektrosady BionX se na trhu objevily před více než deseti 
lety. Ještě před nástupem středových pohonů společnosti 

Bosch je na svých kolech používala 
společnost KTM, která jako jedna z prv-
ních představila elektrokola určená pro 
jízdu terénem, tedy horské e-biky.

I přesto, že pořizovací cena 
elektrosady BionX je jedna z nejvyšších mezi pohony, a to 
i středovými, tak rozhodně stojí za pozornost. A nutno 
říct, že vyšší cena je opodstatněná. Již při prvním vybalení 

z přepravní kartonové krabice je každému jasné, že tato le-
gendární elektrosada je výrobcem dotažena do posledního 
detailu. Nejenom precizní uložení jednotlivých komponent 

v krabici, ale třeba i samotný „pedál“ pro 
LCD je předzvěstí exkluzivity.

Již při samotném objednávání elektro-
sady BionX si zákazník zvolí požadovanou 
velikost ráfku, do kterého je motor zapleten 

tak, aby mu nové kolo s pohonem pasovalo namísto stávají-
cího zadního kola. Odpadá tak starost se zaplétáním a v ne-
poslední řadě také výrobce garantuje kvalitu dodaného zboží.
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TECHNICKÉ PARAMETRY 
TESTOVACÍHO POHONU 
BIONX D250 DV 
• nominální výkon pohonu 250 W
• maximální výkon pohonu není 

uváděný
• napětí pohonu 48 V
• rámová baterie BionX
• napětí baterie 48 V
• kapacita baterie 11,6 Ah (555 Wh)
• předpokládaný dojezd na jedno 

nabití 80 až 135 km
• aktuální cena sady 56 990 Kč
• dováží Azub Bike s.r.o. (více 

informací na www.azub.cz)

KROK ČÍSLO 2 – VÝMĚNA 
KOMPONENT ZADNÍHO KOLA 

Nyní si připravíme nové zadní kolo 
se zapleteným motorem v náboji. Ze 
stávajícího zadního kola demontujeme 
kazetu, brzdový kotouč, plášť a duši. 
Vše umístíme na nové zadní kolo. Náboj 
je vybavený pevnou osou, a proto je 
potřeba zvolit stahovák pastorku s vět-
ším otvorem. Nic dalšího nás v tomto 
případě už nepřekvapí. 

KROK ČÍSLO 3 – INSTALACE 
ZADNÍHO KOLA

Ještě než jsme nové zadní kolo 
usadili do rámu, pro zajímavost jsme 
ho zvážili. Nutno dodat, že se na vý-
sledné váze značně „podepsala“ i váha 
samotného pláště, který nepatří mezi 
ty nejlehčí. I tak je z našeho pohledu 

přijatelná. A s přihlédnutím k faktu, že 
kolo není určeno pro jízdu v těžkém te-
rénu, nebude žádnou větší překážkou.

Usazení zadního kola do rámu je jed-
noduchou záležitostí. Jediné, na co je 
potřeba dát pozor, je správné umístění 
podložek s „perem“ do patek rámu. To 
zamezí protáčení motoru v rámu a také 
vhodné umístění kabeláže směrem ke 
šlapacímu středu. Následuje dotažení 
a kontrola souososti kola vůči rámu.

KROK ČÍSLO 4 – INSTALACE 
KABELÁŽE

Nyní k motoru a baterii připojíme 
hlavní kabelový svazek. Pro uchycení 
svazku k rámu využíváme stávající pří-
chytky pro bovden nebo hydraulickou 
hadičku. Hlavní kabelový svazek vyve-
deme až k řídítkům.

KROK ČÍSLO 5 – INSTALACE 
LCD DISPLEJE

Držák LCD displeje se umisťuje do-
prostřed řídítek nad představec. Díky 
přiloženým vymezovacím podložkám je 
vhodný jak pro standardní, tak i over-
size řídítka. Po uvolnění pojistného 
šroubku LCD displej snadno zasunete 
do držáku. Následuje instalace odděle-
ného ovladače nejlépe na levou stranu 
řídítek. V případě, že si budete přát 

automatické odpojování motoru při brz-
dění, pak na levou stranu brzdové páky 
připevníme čidlo s magnetem. Násled-
ně vše připojíme k hlavnímu kabelové-
mu svazku. Různé konektory prakticky 
zabrání chybnému propojení.

KROK ČÍSLO 6 – UVEDENÍ 
DO PROVOZU

Po zasunutí baterie do držáku 
a stisknutí tlačítka ON/OFF na LCD 
displeji baterie vydá zvukový signál 
a „problikne“ nabíjecí konektor. Nyní je 
naše nové elektrokolo připravené k prv-
ní testovací jízdě.
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