
K
do by neznal značku Kettler – ať 
už z posiloven, fi tness odvětví, 
trenažérů anebo například kvalit-

ního zahradního nábytku a v neposlední 
řadě i cyklistiky. A týká se to jak klasic-
kých kol, tak elektrokol. U Kettleru je 
prvořadá především pověstná německá 
preciznost, na té stojí image značky už 
od počátků. 

Jen pro připomenutí: značka byla za-
ložena před šedesáti osmi lety Heinzem 
Kettlerem. Začátky byly více než krušné, 
ve stísněných prostorách pily, ale po 
létech poctivé práce a dostatku tvůrčí 
odvahy a invence se dostavily výsledky 
a značka se přerodila ve světový výrob-
ní a distribuční gigant. V současnosti 
můžeme její známé logo vidět v 60 ze-
mích světa. A i přesto, že má přes dva 

tisíce zaměstnanců, tak zůstává klasic-
kým německým rodinným podnikem. 

Jestli někdo čekal, že elektrokola 
Kettler budou v roce 2017 spíše used-
lejšího charakteru, jako třeba městská 
a touringová klasická kola, tak se plete. 
Letošní kolekce zhruba 12 modelů s elek-
trickým pohonem je velmi povedená, 
našláplá a dostatečně „in“. I když v Ně-
mecku existuje mnoho podobných tradič-
ních výrobců, kteří chrlí pouze elektrokola 
do měst bez nějakých extra zvláštností, 
tak Kettler k nim nepatří. Naopak se snaží 
nabídnout moderní high-tech produkty 
v atraktivním hávu, aby uspěl i v ostře 
sledované konkurenci horských elektro-
kol. Samozřejmě klasická volnočasová 
a městská elektrokola tvoří vedle těch do 
terénu základ nabídky. Z pohonů najdeme 

v jeho portfoliu Panasonic, Bosch, Brose 
i Shimano, tedy celkem pestrou nabídku 
systémů. Ovšem kategorie celoodpruže-
ných horských elektrokol se týkají pouze 
varianty Bosch a Shimano. A právě na 
model s japonským pohonem jsme se 
zaměřili v našem testu.

ŠKORPION S JAPONSKÝM 
SRDCEM

Jde o vlajkovou loď mezi elektrokoly 
značky Kettler, a proto se ke konstruk-
ci a osazení přistupovalo s maximální 
odpovědností. Základem je poměrně 
lehký alu rám ze slitiny řady 6061, bez 
designových nabubřelostí, které by jen 
zvyšovaly hmotnost, ale zato s per-
fektními tvary trubek. Rám má prostě 
styl, působí sebevědomě, bytelně 
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Z posiloven 
do terénu
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a spolehlivě. Baterie je v něm sice při-
znaná, ale designér dělal, co mohl. Větší 
integrace přijde asi až s příští generací 
rámové platformy. Nutno konstatovat, 
že do spodní rámové trubky akumulátor 
perfektně zapadá v jedné linii a jeho 
uchycení je funkční a pevné. Baterie má 
kapacitu 500 Wh a váží jen 2,7 kg. Ele-
ganci celku přidává matná černá barva 
rámu s modrými prvky – tato kombinace 
je opravdu příjemná a povedená. Jelikož 
se jedná o pohon Shimano, tak není nut-
né tolik řešit speciální geometrii. 

KOMPAKTNÍ SILÁK
Motor má kompaktní rozměry, je 

pootočený a umožňuje použít téměř 
„nemotorové“ rozměry zadní odpru-
žené stavby rámu, jakoby se jednalo 

{ BIKE TEST }

Japonská pohonná jednotka je do rámu zabudována s německou precizností. Shimano 
E8000 si s rámem dobře rozumí.

U 11rychlostní přehazovačky lanko 
bovdenu nehledejte, řadí totiž elektronicky.

Tlumič RockShox je umně zabudován do 
sedlové trubky, která ho obestupuje.
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o klasický full. Tím je vykročeno vstříc 
jezdcům, kteří požadují, aby jejich hor-
ská elektrokola měla na trailech nejlepší 
možné vlastnosti. Kettler naskočil do 
trendu celoodpružených horských 
elektrokol s pohonem Shimano E8000 
zcela záměrně – vypadají dobře, fungují 
a navíc je k dispozici široká síť ser-
visních center. Točivý moment tohoto 
250wattového siláka je 70 Nm. Není to 
sice nejvyšší hodnota, ale platí to pouze 
na papíře. V terénu pak zjistíte, že síla 
motoru je zcela dostatečná a dokáže 
s tímto e-bikem se zdvihy pružicích 
jednotek 120 mm pěkně zacvičit! Že se 
není třeba bát ani drsnějších trailů, nám 
napovídají pláště Schwalbe Nobby Nic 
v šířce 2,8". Gumy v moderním „plu-
sovém“ rozměru, jenž jim přidává na 
objemu, jsou přesně tím, co vás podrží 
v zatáčkách a ve sjezdech za všech 
okolností. Po asfaltu budete trochu hu-
čet, ale na hlíně či šotolině poletíte! 

Další libůstkou na Scorpionu je 
elektronické řazení Di2. Kdo chce být 
dnes trendy a využívat nejmodernějších 

komponentů, tak se bez něj už neobe-
jde. Díky komunikaci řazení a motoru 
s displejem můžeme pochopitelně 
na řídítkách sledovat kromě rychlosti 
a jízdního režimu motoru i zařazenou 
rychlost. To je ale vše, žádný řadicí 
senzor nebo jiný mechanismus umož-
ňující přerušovat napětí řetězu během 
změny převodu inženýři v Shimanu do-
sud nevymysleli. Výbava od Japonce je 
dále v režii XT, což je dobrá volba. Pře-
kvapilo nás, že na e-biku chybí telesko-
pická sedlovka, která je v dané cenové 
a kvalitativní kategorii skoro povinnou 
výbavou pro terénní hrátky. Celkově se 
jedná o výborný elektro full postavený 
s citem a elegancí.

VÍTEJ DO RODINY!
Na tomto německém e-biku nás nej-

více zajímala koordinace elektronického 
řazení a elektropohonu, vše od značky 
Shimano. Elektronické řazení je dnes-
ka fenomén a ve spojení s elektrokoly 
dává smysl. Jde o to, aby výrobce uměl 
všechny benefi ty systému patřičně 

využít. Každá změna převodu je prová-
zena nezbytným kontrolním pípnutím 
a v terénu si připadáme jako na nějaké 
rychlostní zkoušce (akustický signál se 
dá vypnout v nastavení).  

Středový motor Shimano STEPS 
E8000 nemá chybu, je tichý, dostateč-
ně výkonný, kompaktní a hlavně má 
člověk fajn pocit, že je to zas to staré 
známé Shimano, na které bude spoleh-
nutí. Začínáme tedy akcelerovat, píp, 
píp, píp, píp, postupně odřazujme na 
těžší převody a vše ostatní necháváme 
za zády. Hned jsme pány cyklostezky, 
ale ouha – zas je tu ta prokletá a fru-
strující pětadvacítka! No co, na rovině 
to vydržíme a v terénu a kopečcích nám 
to zase tak vadit nebude. Chvílemi po-
hon úplně vypneme a změníme Kettlera 
na posilovací nářadí a dupeme vlastní 
silou. Tato funkce mu jde také náramně 
a po pár minutách se nám to začíná za-
jídat a zase se vysvobodíme zapnutím 
pohonné jednotky. 

Systém funguje skvěle jako jed-
no tělo, po najetí do lesa a prvních 

Klasický Shimano displej s režimy pohonu a aktuální rychlostí. Ovládání pohonu je ve stylu Shimana nikoli pomocí čudlíků, ale 
řadicích páček.

Úplná integrace baterií také u Kettleru klepe na dveře a toto je 
očividně dobrý směr.

Úhlednému kokpitu chybí k dokonalosti jedno – ovládání 
teleskopické sedlovky, kterou tento model bohužel vybaven není.
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technických pasáží do kopce putuje ře-
těz na kazetě na lehčí převody. Servo-
motorek ovládající přehazovačku je 
dokonale přesný, ovšem řazení o více 
pastorků najednou nám jde o pozná-
ní rychleji u klasické mechaniky – to 
si musíme přiznat. Ovládání palcem 
pravé ruky je z hlediska ergonomie 
pohodlné. Páčky jsou dostatečně velké 
a daleko od sebe. Horní řadíme dolů, 
spodní nahoru na lehčí převod. Jedná 
se o opravdové páčky, které je třeba 
zmáčknout. Pokud páčku jen podr-
žíme, systém řadí přes více pastorků 
najednou. Na levé straně řídítek máme 
obdobné páčky, ovšem ty zase ovládají 
režim elektromotoru. K dispozici jsou 
celkem tři módy – Eco, Trail a Boost. 
Pro někoho možná málo, ale nám to 
vyhovovalo. Jen jsme byli překvapeni, 
že Boost je výkonově tak odskočený, 
zatímco Trail je celkem blízko módu 
Eco. Byli bychom pro jejich rovnoměr-
né odstupňování a nastavení už ve vý-
robě. Zařazený převod i stupeň pohonu 
vidíme v číselné podobě na displeji. Na 

ten je dobře vidět i na silném slunci; 
na to, jak je malý, je celkem přehledný. 
Dalo by se i říct, že ovládání na levé 
ruce je takovým pomyslným přesmy-
kačem, kdy nám jednotlivé módy na-
hrazují velikost převodníků. Nejčastěji 
jsme využívali prostřední mód. Pro hra-
čičky je určeno rozhraní e-tube, v němž 
si můžete pomocí chytrého telefonu 
systém přesně nastavit. 

Pro bikera zvyklého na klasické kliky 
od jednotlivých sad je celkem příjemné 
šlapat do pedálů na klikách technologie 
Hollowtech II. Kettler Scorpion je výbor-
ný stroj i co se týká sladění odpružení. 
Zadní stavba je extra tuhá a nekroutí 
se, nýbrž pracuje pouze tak jak má, 
a to ve spolupráci s tlumičem. Jak jsme 
uvedli, díky kompaktním rozměrům 
motoru je zadní stavba relativně krátká 
a dodává kolu na skvělé ovladatelnosti 
a podporuje jeho „jezdivou“ geometrii 
i v hodně utažených klopenkách anebo 
v záludných odkloněných zatáčkách. 
Přední vidlice skvěle kopíruje terén a její 
položený úhel je dalším důkazem toho, 

že v Kettleru už vědí, jak udělat příjem-
né elektrokolo pro zábavu v terénu. 

Baterku lze nabít do osmdesáti 
procent již za hodinu a půl, navíc má 
velkou kapacitu, takže i to lze brát jako 
plus celého systému. Při opravdu dra-
vém ježdění nahoru a dolů v dlouhých 
a prudkých kopcích na horách jsme ji 
dokázali téměř bezezbytku vyčerpat asi 
po 45 kilometrech. Ale i jeden z testerů 
byl po takovém řádění zralý na zapo-
jení do sítě… Když jsme však jeli volně 
a užívali si zábavnou a pohodovou jízdu 
proloženou občasným dováděním, 
dokázali jsme s baterií celkem bez pro-
blémů hospodařit po celý den na skoro 
dvojnásobné trase. 

VERDIKT
Výborně sladěné a funkční celo-

odpružené elektrokolo dotažené díky 
prestižní značce do posledního detailu. 
Sice je za vyšší cenu, ovšem získáváte 
komfortní e-bike, který si poradí i v těž-
ším terénu. S teleskopickou sedlovkou 
by to bylo nejspíš dokonalé. n

KETTLER SCORPION E FS 27,5" PLUS
Cena: 149 990 Kč 
Pohonná jednotka: Shimano E8000 36 V/250 W 

(točivý moment 70 Nm)
Řídicí jednotka: SC-E8000 
Baterie: lithium-iontová, 36 V / 13,9 Ah (500 Wh), 

hmotnost 2,7 kg
Doba nabíjení a životnost: 4 hodiny, 1000 nabí-

jecích cyklů
Ovládání: LCD displej; režimy Boost 3,0 / Trail 

1,8 / Eco 0,7 
Rám: aluminium FS Pro 6061; full suspension 27,5"
Vidlice: RockShox Revelation RL-AS, 120 mm
Zadní tlumič: RockShox Monarch RT
Řazení a přehazovačka: 11rychlostní, Shimano 

XT Di2; převody 38 × 11 až 46 zubů
Brzdy: Magura MT5 (přední) / MT4 (zadní), hyd-

raulické kotoučové
Kola: náboje Shimano SLX + ráfky alu 27,5B + 

pláště Schwalbe Nobby Nic 27,5 × 2,8"
Ostatní komponenty: Competition MTB, Ergon
Hmotnost: 21,5 kg
Barva: graphite (matná)
Kontakt na dovozce: www.kettler.cz

{ KETTLER }
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