
STŘEDOVÝ POHON APACHE 
POWER BBS 250 W

Středovým pohonem Apache Power 
BBS 250 W v kombinaci s baterií do 
rámu Apache Battery 36 V/13 Ah jsme 
elektrifi kovali horské kolo Apache Hawk 
27,5". Kontakt na výrobce/dovozce: 
www.apache-elektrokola.cz, 

www.bplumen.cz.

• počet ujetých kilometrů: 1198
• počet hodin v sedle: 65
• obvyklý terén: převážně zpevněné 

polní a lesní cesty, závody horských 
elektrokol

Apache Hawk byl od samého za-
čátku mezi testovacími jezdci velmi 
oblíbený a tomu také odpovídá nejvíc 
ujetých kilometrů. Středový pohon 

nabízí dostatečný výkon k tomu, aby ho 
nezastavil ani velmi prudký kopec. Po-
čáteční obava z jednoho převodníku se 
44 zuby se ukázala jako lichá. Převody 
totiž byly ve všech situacích dostateč-
né. Baterie umístěná namísto košíku na 
lahev nijak výrazně nenarušuje těžiště 
kola, a proto e-bike neztrácí obratnost 
ani ve sjezdech po polních nebo lesních 
cestách. Pohon má dostatečný výkon 
i na rovinatých úsecích, kdy stačí pouze 
zařadit těžší převod. 

{ DLOUHODOBÝ TEST }
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etošní cyklistická sezona dospěla 
ke svému závěru a tím také končí 
náš první velký test přestavbových 

sad vhodných pro ty, co si z klasického 
jízdního kola chtějí postavit elektrokolo.

Celkem jsme testovali pět pohonů – 
dva v zadním kole a tři středové. Strávili 
jsme v sedle přes 170 hodin a najezdili 
jsme více než 3700 kilometrů. Nutno do-
dat, že žádný z testovaných pohonů nás 
ani v jednom případě nezradil a to ani 
v těch nejtěžších podmínkách. Dokonce 
jsme se s nimi postavili na start několika 
vybraných závodů, kde byla vypsána 
speciální kategorie pro elektrokola. 
Pojďme se nyní na jednotlivé přestavby 
nebo chcete-li elektrifi kační sady podívat 
podrobněji.

PĚT POHONŮ V ZÁPŘAHU
Text: Zdeněk Dokoupil, Ondřej Vysypal, foto: Zdeněk Dokoupil

Všechny konverzní kity jsme podrobili neúprosnému testování na silnici i v terénu.

PŘEDNOSTI STŘEDOVÉHO 
POHONU APACHE POWER BBS 
250 W:
• možnost zvýšení maximální 

rychlosti asistence až na 50 km/h 
(mimo veřejné komunikace);

• nenarušení těžiště kola;
• velmi slušná váha kola;
• ekonomický provoz (přibližně 

o 1/3 vyšší dojezdy v porovnání 
s pohony v zadním náboji).

VERDIKT: 
• skvělý pohon pro všestranné 

využití.

HODNOCENÍ:
• jízda po silnici je velmi příjemná, 

šlapání i s vypnutým pohonem je 
hladké bez nežádoucích brzdicích 
efektů;

• jízda po zpevněných lesních 
cestách je díky dobře rozložené 
váze a těžišti ve spodní části 
bicyklu bezproblémová;

• prudké výjezdy jsme s kolem 
překonali a i ve velmi nízkých 
rychlostech kolem 8 km/h pohon 
znatelně pomáhá;

• prudké sjezdy se dají podniknout 
bez omezení, jen musí jezdec 
šikovně pracovat s těžištěm 
a pamatovat na to, že brzdná 
dráha je kvůli vyšší váze oproti 
běžnému kolu o něco delší;

• manipulace s kolem v terénu 
byla díky vyváženosti hmotnosti 
výborná;

• maximální dosažený dojezd na 
jedno nabití byl 110 kilometrů.
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POHON V ZADNÍM NÁBOJI 
APACHE POWER SILENT 250 W

Pohonem v zadním náboji Apache 
Power Silent 250 W v kombinaci s ba-
terií v zadním nosiči Apache Battery 
36 V/13 Ah jsme elektrifi kovali krosové 
kolo Apache Matto 28". Kontakt na 
výrobce/dovozce: www.apache-elektro-

kola.cz, www.bplumen.cz.

• počet ujetých kilometrů: 619
• počet hodin v sedle: 25
• obvyklý terén: asfaltové a zpevněné 

polní cesty

Apache Matto je předurčené pro 
jízdu po silnicích a maximálně zpevně-
ných cestách. Všem se nám jevilo jako 
ideální dopravní prostředek třeba za 
prací nebo do města, ale zároveň jako 
skvělý společník na víkendové poklidné 
vyjížďky. A to se nám také potvrdilo. 
Zpřevodovaný pohon v zadním náboji 
sice neoplývá extra silou, na druhou 
stranu svoji práci odvádí velmi dobře. 
V mírně zvlněném terénu mu nečiní vět-
ší problém udržet rychlost nad hranicí 
22 km/h. V dlouhých výjezdech však 
rychlost klesá a současně s ní také vad-
ne i výkon motoru, takže nezbývá než 
bojovat za své anebo slézt a tlačit. Není 
to pohon do horských stoupání.

POHON V ZADNÍM NÁBOJI 
BIONX D 250 DV

Pohonem v zadním náboji BionX D 
250 DV v kombinaci s baterií do rámu 
BionX Battery 48 V/11,6 Ah jsme elek-
trifi kovali horské kolo Amulet Start 29". 
Kontakt na výrobce/dovozce: 
www.azub.cz.

• počet ujetých kilometrů: 749
• počet hodin v sedle: 30
• obvyklý terén: asfaltové a zpevněné 

polní cesty

HODNOCENÍ:
• jízda po silnici byla velmi příjemná 

zejména v rovinatém nebo mírně 
zvlněném terénu;

• jízda po zpevněných lesních 
cestách byla přijatelná s ohledem 
na typ kola;

• prudké výjezdy jsou s tímto 
pohonem oříšek, motor se 
pod dlouhodobou zátěží může 
přehřívat;

• prudké sjezdy se dají absolvovat 
s opatrností stejně jako na 
klasickém krosovém kole určeném 
pro lehký terén, brzdná dráha je 
kvůli vyšší váze oproti běžnému 
kolu delší; 

• manipulace s kolem v členitém 
terénu je horší, kolo není pro tento 
účel vhodné;

• maximální dosažený dojezd na 
jedno nabití činil 70 kilometrů.

PŘEDNOSTI POHONU 
V ZADNÍM NÁBOJI APACHE 
POWER SILENT 250 W:
• nízké pořizovací náklady 

v porovnání s ostatními 
testovanými elektrosadami

• slušná váha kola
• dobré dojezdy

VERDIKT: 
• dobrý pohon pro jízdu v mírně 

zvlněném terénu.
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Přímý zadní pohon dával tušit velmi 
slušný výkonový potenciál. Ten dal 
o sobě znát nejenom při rozjezdu, ale 
prakticky až do maximální rychlosti 
25 km/h. Užívali jsme si tak rozjezdy 
především na křižovatkách, kdy jsme 
často nechávali za sebou automobily. 
Ovšem ani v prudších stoupáních po-
hon výrazně neztrácel dech. Naopak 
ve sjezdech jsme často využívali reku-
peraci, díky které jsme kolo udržovali 
v rozumné rychlosti. Snad jediné malé 
zklamání byl fakt, že vyšší hmotnost pří-
liš neumožňovala dostatečné nadlehčo-
vání zadního kola při jízdě v terénu. Se 
zpevněnými cestami si ovšem testovací 
Amulet poradil na výbornou, v těžším 
terénu jsme museli jet opatrněji z obavy 
o defekt zadního kola. 

STŘEDOVÝ POHON EV BIKE 
CENTRAL KIT 750 W

Středovým pohonem EV Bike Central 
Kit 750 W v kombinaci s baterií do rámu 
EV Battery 48 V/9 Ah jsme elektrifi kovali 
horské kolo Amulet Start 29". Kontakt 
na výrobce/dovozce: www.evbike.cz.

• počet ujetých kilometrů: 512
• počet hodin v sedle: 20
• obvyklý terén: zpevněné lesní cesty, 

závody horských elektrokol

Tato silnější verze středového poho-
nu dávala tušit, že jízda především do 
kopce nebude nuda. Proto jsme hned 
na začátku našeho testování na LCD 
nastavili maximální rychlost a vyrazili 
mimo veřejné komunikace. Na zpevně-
ných cestách nebyl problém jet rychlos-
tí 35 km/h a v prudších kopcích, když to 
terén dovolil, udržet rychlost 25 km/h. 
Kapacita naší testovací baterie však ne-
byla příliš vysoká, a proto bylo potřeba 
při vyjížďkách přesahujících padesát 
kilometrů s energií dobře hospodařit. 
I u tohoto pohonu se potvrdilo, že větší 
převodník (46 zubů) není v prudkých 
kopcích limitující, pokud má motor sílu 
a jezdec dokáže roztočit kliky.

STŘEDOVÝ POHON EV BIKE 
CENTRAL KIT 1000 W

Středovým pohonem EV Bike Cen-
tral Kit 1000 W v kombinaci s baterií 
v batohu RB Battery Bag 48 V/16,7 Ah 
jsme elektrifi kovali celoodpružené hor-
ské kolo Norco Fluid 27,5". Kontakt na 
výrobce/dovozce: www.evbike.cz.

• počet ujetých kilometrů: 644
• počet hodin v sedle: 32
• obvyklý terén: nezpevněné lesní ces-

ty, závody horských elektrokol

Na středový pohon o nominálním 
výkonu 1000 W (maximální až 1250 W)
při krouticím momentu až 160 Nm 
jsme se všichni hodně těšili. Zároveň 
jsme očekávali velkou spotřebu ener-
gie a s tím související malé dojezdy. 
Nakonec vše dopadlo docela jinak. Již 
při prvním šlápnutí do pedálů byla znát 
nekompromisní síla pohonu, a to i na 
nejnižší režim asistence, kterých jsme 
měli k dispozici celkem 9. I přes tento 
ohromný potenciál výkonu náš pohon 
na všech režimech fungoval plynule. 
Pro bezproblémovou jízdu byl však 
naprosto nezbytný Gearsensor.com, 
tedy odpojovač výkonu motoru, který 
při změně převodu sníží napnutí řetězu 
a umožní bezproblémové přeřazení 

HODNOCENÍ:
• jízda po silnici byla výborná 

a svižná;
• jízda po zpevněných lesních 

cestách byla velmi dobrá, ale 
snažili jsme se vyhýbat členitějším 
a technickým pasážím;

• prudké výjezdy šly absolvovat bez 
větších problémů;

• prudké sjezdy byly díky rekuperaci 
velmi příjemné a šetřili jsme u toho 
brzdy;

• manipulace s kolem v terénu je 
horší, pohon není pro náročný 
a členitý terén příliš vhodný kvůli 
značné váze zadního kola;

• maximální dosažený dojezd na 
jedno nabití byl 80 kilometrů.

PŘEDNOSTI POHONU 
V ZADNÍM NÁBOJI 
BIONX D 250 DV:
• silný výkon při rozjezdech
• skvělé zpracování
• možnost využití rekuperace 

k brzdění
• dobré dojezdy

VERDIKT: 
• výborný pohon pro jízdu po 

silnicích a v lehkém terénu.

HODNOCENÍ:
• jízda po silnici je výborná a mimo 

veřejné komunikace navíc 
i zábavná;

• jízda po zpevněných lesních 
cestách byla bez problémů;

• prudké výjezdy jdou na tomto 
elektrokole absolvovat bez 
problémů;

• prudké sjezdy nám nedělaly 
nejmenší problémy, kolo se ovládá 
normálně;

• manipulace s kolem v terénu na 
velmi dobré úrovni;

• maximální dosažený dojezd na 
jedno nabití činil 55 kilometrů.

PŘEDNOSTI STŘEDOVÉHO 
POHONU EV BIKE CENTRAL 
KIT 750 W:
• silný výkon
• možnost zvýšení maximální 

rychlosti asistence až na 50 km/h 
(mimo veřejné komunikace)

• nenarušení těžiště kola
• stále slušná váha elektrokola

VERDIKT: 
• výborný pohon pro jízdu mimo 

veřejné komunikace.
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bez poškození řetězu. Díky skvěle rozloženému výkonu 
jednotlivých režimů asistence (odstupňování po 10 pro-
centech) nebyl problém ani v tom nejtěžším terénu zvolit 
ten správný režim. Také obava z velikosti převodníku se 
46 zuby se v praxi ukázala jako lichá. Nenašel se žádný 
kopec, který bychom nevyjeli. Tím největším byla červená 
sjezdovka pod Ještědem. Poslední obavou bylo netradič-
ní uložení baterie v batohu o celkové váze 3,85 kg. I zde 
se naše nedůvěra po pár prvních kilometrech rozplynula. 
Kabel propojující baterii s pohonem byl natolik dlouhý, 
aby při jízdě nepřekážel, a kvalitní konektor v případě 
pádu baterii od pohonu odpojil. Pádům jsme se naštěstí 
vyhýbali a užívali jsme si naše elektrifi kované celoodpru-
žené horské kolo v těch nejtěžších horských terénech. 

{ DLOUHODOBÝ TEST }

HODNOCENÍ:
• jízda po silnici byla na celoodpruženém MTB 

v případě uzamčení vidlice a zadního tlumiče velmi 
dobrá a svižná;

• jízda po zpevněných lesních cestách je díky dobře 
rozložené váze a celoodpruženému rámu kola 
bezproblémová;

• v prudkých výjezdech, i ve velmi nízkých 
rychlostech, byla stoupavost tohoto elektrokola 
excelentní;

• prudké sjezdy nám nečinily problém díky výkonným 
brzdám, třebaže k zastavení celku byla potřeba 
delší brzdná dráha, než kdybychom zastavovali na 
běžném terénním kole bez pohonu a bez baterie na 
jezdcových zádech; 

• manipulace s kolem v terénu byla díky jeho 
přirozeným vlohám pro náročné podmínky výborná, 
přispělo k tomu i umístění baterie do batohu 
a odlehčení rámu;

• maximální dosažený dojezd na jedno nabití činil 
70 kilometrů.

PŘEDNOSTI STŘEDOVÉHO POHONU 
EV BIKE CENTRAL KIT 1000 W:
• nekompromisní výkon (režimy asistence 

7, 8 a 9 jsme prakticky nevyužívali)
• možnost zvýšení maximální rychlosti asistence 

až na 50 km/h (mimo veřejné komunikace)
• nenarušení těžiště kola
• výborná váha kola díky uložení baterie v batohu

VERDIKT: 
• skvělý pohon pro jízdu terénem mimo veřejné 

komunikace, hodí se do hor.
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Uvažujete o pořízení elektrokola,
ale je vám líto opustit své stávající kolo?

Udělejte elektrokolo z něj.
Snadno a efektivně.

cena od 

15.990 Kč 

(vč. baterie)

www.apache-elektrokola.cz

Sada pro elektrifikaci jízdního kola Apache Power

kompatibilita s většinou jízdních kol

motor do šlapacího středu nebo zapletený do ráfku

ovládání pomocí multifunkčního LCD displeje 

nebo jednoduchého LED panelu

baterie s kapacitou až 14,5 Ah


