
NAŠE PRVNÍ DOVOLENÁ 
S ELEKTROKOLY TYPU SUV...

Když mi syn Zdeněk, prodejce 
elektrokol v Jablonci nad Nisou, 
nabídl možnost vyzkoušení no-

vých SUV e-biků s monotube rámem 
Rock Machine Storm INT e90-29 
Touring a Rock Machine Crossride INT 
e425 Touring, zaujalo mě to. Podle 
prvních obrázků jsem se domníval, že 
půjde pouze o jakási hybridní nízko-
nástupová SUV elektrokola s celkem 
konformními a nijak strhujícími jízdními 
vlastnostmi. Ale to jsem se pěkně spletl!

VYRÁŽÍME
Slovo dalo slovo a elektrokola jsme 

si konečně vyzvedli a mohli začít testo-
vat. Měli jsme totiž s manželkou naplá-
novanou týdenní dovolenou v Krušných 
horách, takže se to více než hodilo. 
Sami již několik let jezdíme na elektro-
kolech s nižším nástupem, nicméně nás 
lákalo vyzkoušet něco nového. 

Kromě samotného velmi pohodlného 
posedu v kombinaci s nízkým nástupem 
jsme byli s manželkou zvědaví i na sílu 
motoru Sport Drive. Ten sice nepatří mezi 
„prémiové“ pohony, ale i tak v technických 
údajích výrobce deklaruje až 90 Nm krouti-
cího momentu. A taková síla se v Krušných 
horách bude hodit! Před převzetím elektro-
kol proběhla ze strany výrobce softwarová 
aktualizace celého systému, jež byla zamě-
řena na jízdní vlastnosti a hospodárnost.

I přes proměnlivé jarní počasí jsme 
najezdili celkem téměř 250 km. Po této 
bezmála týdenní zkušenosti musíme 
jen souhlasit, že elektrokola typu SUV 
svým masivním sníženým rámem sice 
budí neohrabaný dojem, ale realita po 
nasednutí je zcela jiná. Rozvor není tak 
dlouhý, přední vidlice je podkopnutá 
a kolo je stabilní. Spojení snadné-
ho a zároveň bezpečného nasedání 
a následného sesedání v kombinaci 

se sportovní geometrií a pohodlným 
posedem je prostě jedinečné! Sedíte 
vzpřímeně a uvolněně, bolesti za krkem 
anebo v zádech se vůbec nedosta-
ví a současně máte za řídítky pocit 
perfektní kontroly nad situací. E-bike 
ochotně reaguje na vaše povely, snad-
no se s ním vykružují zatáčky anebo 
kličkuje a hledá optimální stopa v tech-
nicky složitějších pasážích.

VERDIKT
Třešinkou na dortu je pak bohatá 

výbava, v našem případě zde byla 
i praktická brašna, která se dá snadno 
nacvaknout na zadní nosič. Osazení 
obou strojů je adekvátní dané cenové 
kategorii a spíše zde získáváte větší 
přidanou hodnotu a mnoho detailů i do-
plňků pro nejedno vylepšení a fortifi kaci 
vašich jízd. Test obou kol se zdařil 
a mohu prohlásit, že jsme si opravdu 
rozšířili obzory! Oba moderní stroje 
fungují spolehlivě, veškerá technika od 
odpružených vidlic přes řazení až po 
brzdy je dostatečně dimenzována.

Více informací o obou modelech 
najdete na: www.rockmachinebikes.com 
a na testovací jízdě se můžete domluvit 
s vaším prodejcem. 

{ PRVNÍ JÍZDA }

Monotube rám u SUV modelů zaručuje pohodlnou jízdu a bezpečné nasednutí.

Na cyklostezkách, silničkách i v lehkém terénu...

Text a foto: Michael Dokoupil

16   www.electricbikeaction.cz


