
Bez středového motoru si dnes už 
neumíme horské nebo turistické 
elektrokolo vůbec představit. Po-

chopitelně se tyto pohony liší výkonem, 
krouticím momentem, jemností chodu, 
hlučností, možností nastavení, citlivostí 
senzorů, cenou a tak dále. Ať už motor 
pochází od prémiové značky, anebo od 
méně rozšířeného výrobce z nižší ce-
nové třídy, jedno mají společné: dávají 
jezdcům pomyslná křídla a posunují 
je vstříc zážitkům a dobrodružstvím. 
Své o kategoriích motorů a cenovém 
rozptylu vědí v Kopřivnici, když navrhují 
škálu modelů elektrokol Rock Machine. 
Na jedné straně spektra může být celo-
odpružené „dělo“ za více než 150 tisíc 
korun, na opačném pólu pak de facto 
vstupní model třeba o sto tisíc levnější. 
Ani s ním si ale ostudu neuříznete. Je-li 
dobře poskládaný, příjemně jezdí a má 
moderní design jako námi testovaný 
Rock Machine Storm INT e70-29, je to 
naopak šikovné a všestranné elektroko-
lo, které si zamilujete.

VÝKON NECHYBÍ
Levnější verze středových pohonů 

vlastně ani příliš nezaostávají ve výkonu, 
a to na papíře i ve skutečnosti. Prak-
ticky všechny značky umějí nabídnout 
u svých modelů verze s točivým mo-
mentem 80–90 Nm. Je to rovněž příklad 
i našeho pohonu Sport Drive, což je 
de facto motor Dapu, ovšem vyladěný 
a designově upravený pro koncernové 
potřeby kopřivnického výrobce Bike Fun 
International. Celá modelová řada Storm 
u značky Rock Machine jde cestou co 
nejvyšší možné kvality za rozumnou 
cenu. A klidně i s kompromisy v osazení, 
jakými je použití alternativních dodavate-
lů třeba u brzd nebo řazení, je-li zrovna 
Shimano nedostupné. Zkrátka vymyslet 
pěkný e-bike, poskládat ho podle před-
lohy anebo s minimálními odchylkami 
ve výbavě, udržet cenu i kvalitu a co 
nejrychleji výrobek poslat do obchodů 
za zákazníky – to je v krátkosti recept na 
přežití a dlouhodobou existenci v dnešní 
složité době krizí a výpadků.

{ BIKE TEST }

Text: Mike Koukal, foto: Pavel Urbášek

ROCK MACHINE ROCK MACHINE 
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Střeďák dává křídla i v ekonomické třídě…

Vyšší hlavová partie kvůli instalaci 
podlouhlé baterie.
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ZÁBAVNÁ GEOMETRIE
Do rukou se nám dostal, jak jsme 

uvedli, model Storm INT e 70-29, což 
je docela moderně střižený hardtail 
s novou Fun Ride geometrií. Stroj nabízí 
již na pohled komfortní posed, řízení 
je umístěno výše a rozhled za řídítky je 
skvělý. Od hlavové partie jde dolů slo-
pingem horní rámová trubka a mění se 
plynule ve vzpěry zadní stavby. Vše je 
v jedné linii, což působí svěžím a odleh-
čeným dojmem. Jezdci to přináší větší 
jízdní komfort, snadné nastupování do 
sedla a také lepší kontrolu nad kolem 
a celkové bezpečí. Vyšší řízení je v sou-
časnosti vidět všude a nízké sportovní 
stroje jsou u elektrokol této třídy už 
minulostí. Nejenom že to šetří záda, ale 
také tato geometrie přináší více kon-
troly především ve sjezdech. Poctivě 
udělaný hliníkový rám v sobě ukrývá 
integrovanou baterii s kapacitou 
504 Wh. Konektor k nabíjení najdeme 
nad středovou partií a má funkční plas-
tovou krytku.

ROZUMNÉ OSAZENÍ
Zmíněný středový motor je namon-

tován v té nejsilnější konfi guraci, to zna-
mená Sport Drive MD205 S, která dává 
až 90 Nm točivého momentu. U tohoto 
typu je k dispozici torzní i otáčkový 

senzor. Rám je uzpůsoben pro montáž 
dalšího příslušenství – tedy blatníků, 
stojánku, nosičů, držáků a brašen. Vý-
robce zvolil klasické XC pláště s rychlým 
vzorkem o šířce 2.25“, což je u průmě-
ru 29“ vlastně šikovná alternativa i ke 
krosovému kolu – nejsou příliš tlusté, 

jedou dobře v terénu a svižně odvalují 
také na pevnějším podkladu. O kom-
fort pečuje odpružená vidlice pracující 
s rozsahem zdvihu 100 mm od RST 
a nechybí možnost uzamknutí. Jako 
alternativní komponenty používá znač-
ka řazení MicroShift a brzdy Alhonga, 

Příjemný kokpit s krátkým představcem a zamykání vidlice v dosahu pravé ruky.

Na pohodu cestou i necestou – tenhle vstupní model 
značky se v terénu neztratí, naopak.

Roční pojištění 
proti zničení 

nebo krádeži: 

3 495 Kč
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nicméně v našem případě byla vzadu 
osazena přehazovačka Shimano Altus. 
Specifi kace elektrokol se dnes mění ve 
výrobě každým dnem podle toho, co 
je zrovna dostupné. Líbí se nám, že se 
Rock Machine nebojí trochu experimen-
tovat a přichází s alternativou a nejen 
plánem B, ale i C a D. To je vždy lepší 
pro případ, že plán A selže a výroba by 

se měla zastavit kvůli výpadku jednoho 
komponentu. Brzdy mají vpředu i vzadu 
kotouče o průměru 160 mm, což zna-
mená lehké poddimenzování zvláště 
v případě jezdců mohutnějších postav, 
kteří chtějí zdolávat nejenom dlouhé 
kopce, ale také jim adekvátní sjezdy. Na 
druhou stranu na průměrnou rekreační 
vyjížďku jsou naprosto dostatečné.

VERDIKT
Jízda na tomto stroji by se dala označit 

za velmi příjemnou, s pohodlným usaze-
ním a živým řízením zcela pod kontrolou. 
Motor má dostatek výkonu, a i když ne-
reaguje na šlápnutí úplně jemně (občas 
o sobě dá vědět lehkým cuknutím), jeho 
celkový projev je velmi pěkný. Poradí si 
i s prudkými výjezdy, jen je potřeba citlivě 

Pěkný a jednoduchý i svěží design.

De facto základní brzdy plně dostačují.

Koncernový středový motor z Kopřivnice.

Kam zastrčit nabíječku?

Baterie se zapíná na rámu. Pěkná zadní patka a příprava na montáž stojanu.
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ROCK MACHINE STORM INT E70-29
Cena: 52 990 Kč

Rám: alu 6061 T6, Custom tubing, Fun Ride geometrie

Vidlice: RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 100 mm zdvih

Motor: Sport Drive, torzní a otáčkový senzor, krouticí 
moment 90 Nm (36 V, 250 W)

Max. výkon: až 500 W

Max. rychlost: 25 km/h

Počet režimů: čtyři + Walk asistent

Baterie: integrovaná, Sport Drive, 504 Wh (36 V, 14 Ah)

Displej: Sport Drive Grip 

Nabíječka: Sport Drive 2A

Nabíjení: na 50 % za 5 h, na 100 % za 7,5 h

Dojezd: až 100 km (na 1. stupeň podpory)

Hlavové složení: FSA No.10 Semi-Cartridge, 1-1/8“

Řazení: MicroShift Acolyte Clutch (na testovaném kole bylo 
Shimano Altus)

Kliky: WheelTop ED2L, 38 zubů

Kazeta: MicroShift Acolyte CSH083, 12-42

Řetěz: KMC e8 Sport

Pedály: Marwi SP-827

Řídítka: One1 alu 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, prů-
měr 31,8 mm 

Představec: 31,8 mm, délka 45 mm, sklon 3°

Gripy: Velo, ergo grip

Brzdy: hydraulické Alhonga AHJ-OD07, kotouče 160/160 mm

Sedlo: WTB Volt Sport

Sedlovka: odpružená One1 Alloy, 30,9 mm, 350 mm (na 
testovaném kole byla pevná)

Přední náboj: One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, QR Type

Zadní náboj: One1 Disc, 6 šroubů, 32 děr, M10×135 mm, 
QR Type  

Ráfky: WTB SX19, 32 děr

Pláště: WTB Nineline Comp, 29×2,25", refl exní pásek 

Výrobce: www.rockmachinebikes.com

Distributor: www.cyklomax.cz

dávkovat řazení, povolovat tlak do pedálů 
a trochu pošetřit řetěz při změně převodu. 
Pokud to neuděláme, bývá občas změna 
převodu hlučnější a zvukově výraznější 
s charakteristickým lupnutím. Storm není 
na pohled žádný dravec a je to přede-
vším umírněný rekreačně-sportovní stroj. 
Ovšem když se mu naloží a vezmete jej 
na řádění do terénu, vůbec se takovým 
vylomeninám nebrání. Výkonová rezerva 
je dostatečná a především nás překvapilo, 
jak je u toho motor tichý. Ještě zmiňme, 
že s integrovanou baterií přichází u sys-
tému Sport Drive aktuální verze ovladače 
s displejem, jenž zobrazuje všechny hod-
noty na jedné obrazovce, byť je čitelnost 
na přímém slunci trochu slabší. Celkové 
sladění všech částí elektrokola je skuteč-
ně povedené a domníváme se, že zatím-
co pro jednoho zákazníka může toto být 
pouze první vstupní model do říše zvířat 
(totiž říše elektrokol), pro dalšího to je vy-
toužený stroj, který přesně splní očekává-
ní uživatele a bude sloužit věrně a vytrvale 
jako ovčácký pes. 

www.electricbikeaction.cz   69

4.–6. 11. 2022
Výstaviště Brno

www.festivallife.cz

inzerce


