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KLIDNÁ SÍLA

První zkušenosti 
se středovým pohonem 
Comp Drive Systems

V sedle e-biku 
s pohonem Comp Drives 

je Zdeněk Dokoupil, 
stroj je již osazen 
baterií od značky 

Achilles.
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N
a klasické Bike testy anebo 
krátká představení elektrokol 
různých typů už jste si v našem 

magazínu zvykli. Ale představení uni-
kátního testu pohonu, horkých aktualit 
a nového hráče na celosvětovém trhu, 
to tu ještě nebylo! Dostali jsme dů-
věru od domácího výrobce Agentury 
REPRO s.r.o. z Letohradu, který nám 
svěřil k dlouhodobému zkoušení jedno 
z mnoha testovacích elektrokol, která 
na začátku podzimu rozeslal potenci-
álním zákazníkům z Česka i okolních 
zemí. Aby nekupovali zajíce v pytli a na 
vlastní kůži se o kvalitách i případných 
nedostatcích přesvědčili na vlastní kůži. 

REDAKČNÍ LABORATOŘ

První seznámení se středovým po-
honem Comp Drives jsme podstoupili 
na veletrhu Eurobike a zhruba o měsíc 
později jsme jeden model horského 
elektrokola s 27,5palcovými pneuma-
tikami dostali tedy naživo do rukou. 
V drtivé většině probíhají testovací 
jízdy tohoto konkrétního modelu pod 
taktovkou specialisty na elektrokola 
a našeho spolupracovníka Zdeňka 
Dokoupila, který zjištěné skutečnosti, 
výhrady a kritické připomínky takřka na 
denní bázi reportuje výrobci. Ten vždy 
po několika dnech pošle aktualizaci 
softwaru, jenž umožní upravit nastavení 
elektrokola. Stovky kilometrů má tedy 
za sebou v Jizerských horách a pár 
testování i v jiných revírech, například 
v Krčském lese v Praze u sídla redak-
ce, kde jsme pohon nemohli ušetřit ani 
našich lokálních tras, aby se v členitém 
terénu předvedl v plné kráse a síle.

E-bike má převodový systém Shima-
no 2 × 10 a je vybaven dvěma řadicími 
senzory na bovdenech k přehazovačce 
a přesmykači, tedy malými a chytrými 
krabičkami gearsensor.com. Vybavení 
gearsensory je u systému Comp Drives 
logické a automatické a pohon s nimi 
počítá v navazující funkčnosti. Jak se 
dozvíte v další části tohoto materiálu, 
tak právě výrobce gearsensor.com, 
tedy fi rma Agentura Repro, byla také 
iniciátorem vzniku pohonu a za tímto 
účelem bude v lednu 2018 založe-
na česko-čínská společnost COMP 
DRIVES s.r.o. Ve vybavení řadicími 
senzory spočívá odlišnost systému od 
ostatních výrobců středových pohonů 
a také jeho nesporná výhoda. Sen-
zory kromě zajištění plynulého řazení 
bez rázů přenášejí do řídicí jednotky 

informaci o zařazeném převodu, která 
se následně zobrazuje na LCD displeji. 
A to u mechanického řazení! Jedná se 
vskutku o revoluční řešení, podobné 
například tomu, se kterým přichází 
značka Bosch v kombinaci s více-
rychlostním nábojem Rohloff a novým 
elektronickým řazením v náboji. Zde 
u Comp Drives je ale digitálně zobra-
zen převod zařazený na mechanické 
přehazovačce ovládané lankem, to je 
prostě nevídané. Může za to kladka 
a čidlo v senzoru – zopakujme si, že 
gearsensor.com při změně převodu 
totiž dokáže na zlomek sekundy zredu-
kovat výkon motoru, takže řetěz není 
extrémně kroucen, namáhán a ohýbán, 
a snižuje se tak pravděpodobnost jeho 
poškození a přetržení, jako se může 
někdy stát u klasických „střeďáků“ bez 
řadicích senzorů. Nutno říct, že dle 
našich informací i velké značky typu 
Bosch nebo Shimano po českém vy-
nálezu po očku pokukují a sledují jeho 
vývoj, neboť jim jasně ukazuje hendikep 
a nedostatek jejich systémů.  

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

Ale vraťme se zpět k námi testované-
mu pohonu. Po aktivaci systému se na 
LCD displeji zobrazí základní informace, 
na které jsme zvyklí u ostatních poho-
nů. Navíc se na levé a na pravé straně 
zobrazí již zmiňovaný zařazený převod 
(dvoupřevodníku a kazety) a piktogram 
dvou šipek. Ty jsou však momentálně 
neaktivní, ale podle slov výrobce je 
v krátké době doplní ještě nová funkce, 
a sice „doporučený převod“ a doporu-
čený směr přeřazení. Jezdci bude na-
bízet takový převod, který je pro pohon 
v dané situaci nejvhodnější s ohledem 
na maximální výkon a zároveň minimál-
ní spotřebu energie v baterii.

Vyrážíme na jeden z našich oblíbe-
ných testovacích okruhů. Startujeme 
z Jablonce nad Nisou ležícím v nad-
mořské výšce 500 m n. m. a budeme 
se dostávat na hřeben Jizerských hor 
až do výšky kolem 900 m n. m. Prvních 
pár kilometrů jedeme po veřejných ko-
munikacích, a proto maximální rych-
lost asistence necháváme na 25 km/h. 
Teprve za městem mimo veřejné ko-
munikace ji měníme na 45 km/h. Vše 
jednoduše na LCD displeji a za méně 
než 10 sekund. Systém je absolutně 
otevřený a plně nastavitelný.

Již po prvním šlápnutí do pedálů 
nás překvapuje velmi nízká hlučnost 

pohonu – motor přede a prakticky ho 
neslyšíte. Tlakové čidlo při rozjezdu 
reaguje okamžitě a každým dalším 
šlápnutím plynule přidává pohonu na 
výkonu. I na první, tedy základní režim 
asistence (celkem je k dispozici 5 re-
žimů) je výkon pohonu excelentní. To 
má kromě jiného na svědomí výrobcem 
udávaný krouticí moment 80 Nm. Na 
první dojem je jasné, že potřebná síla 
a tah v něm je.

Hned za městem nás čeká více než 
osmikilometrové stoupání na Hrabětice. 
Příjemně nás překvapuje, že k jeho zdo-
lání stačí nejvýš prostřední, tedy třetí 
režim asistence. Přitom naše aktuální 
rychlost neklesá ani v tom nejprudším 
kopci pod 20 km/h. Gearsensor.com 
je nastaven optimálně a při každé akci 
řadicí páčkou na krátký okamžik sníží 
výkon pohonné jednotky. Řazení je 
díky tomu naprosto tiché a s patřičným 
citem téměř neslyšné, což se obvykle 
nedá říct o řazení na jiných středových 
pohonech bez řadicích senzorů, kdy 
řetěz celkem hlučně práská. Navíc 
díky informaci o zařazeném převodu, 
zobrazené na LCD displeji, nemusíme 
zvolený převod vizuálně kontrolovat 
na kazetě a převodnících a stačí nám 
letmý pohled na displej. Tento komfort 
jsme zatím na žádném jiném elektrokole 
s mechanickým řazením nepoznali.

Dále pokračujeme k Josefodolské 
přehradě. Na její hrázi se naše rychlost 
blíží ke 40 km/h. Pohon i v této rych-
losti při tlaku do pedálů stále přidává 
na síle a nekompromisně nás žene ku-
předu. Následuje plynulé, ale zároveň 
nekompromisní stoupání na Kristiánov 
a dále pak na Rozmezí. Ani v tomto 
případě pohon nezklamal a svou ti-
chou prací nám své svižné a neslyšné 
zdolání značně ulehčil. Poté sjíždíme 
na Čihadla a pokračujeme směrem na 
Krásnou Máří. Tato část naší trasy je 
nejprve mírně z kopce a poté rovinatá. 
Zde oceňujeme především možnost 
změny maximální rychlosti z obvyklých 
25 km/h na 45 km/h. Naše tempo je 
tak svižné, pohon nás nijak nelimituje 
a valíme vpřed rychlostí v rozmezí 35 až 
40 km/h.

Na tomto úseku se ukazuje výhoda 
dvou převodníků. Protože středové 
pohony při vhodných převodech dokáží 
pracovat téměř v jakékoli rychlosti, náš 
velký převodník se 46 zuby znamená je-
diné: bez problémů ušlapete i rychlosti 
nad 40 km/h.
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Ve svižném tempu míjíme Novou 
Louku a Bedřichov. Upravujeme maxi-
mální rychlost asistence na předepsa-
ných 25 km/h a pokračujeme po silnici 
zpět na Hrabětice. Odtud pokračujeme 
na Horní Maxov, dále pak na Lučany 
nad Nisou a po krátkém výjezdu na 
Novou Ves nad Nisou. Zde opět vjíždí-
me do terénu. A naši vyjížďku končíme 
krásným sjezdem zpět do Jablonce nad 
Nisou.

VERDIKT

Po prvních stovkách kilometrů je 
ještě brzy na fi nální verdikt, protože 
díky naší komunikaci s výrobcem 
(a také díky sběru dat od dalších sou-
časných uživatelů testovacích elek-
trokol s Comp Drives systémem) se 
vlastnosti pohonu upravují prakticky 
za pochodu. Narazili jsme například 

{ TEST MOTORU }

Jedna z barevných modifi kací pohonu 
z veletrhu Eurobike.
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PRO:

PROTI:

• nízká hlučnost

• plynulé řazení

• informace o zařazeném převodu

• skvělá akcelerace a výkon

• velký rozsah převodů 
(2 × 10 rychlostí)

• dobré hospodaření s energií 
baterie

• občasné zaváhání při záběru 
v technickém terénu

• drobné „mouchy“ v nastavení po-
honu, které jsou ale odstraňovány

na občasnou nejistotu ve skoro tria-
lových pasážích, kdy je potřeba ubrat 
a potom zase přišlápnout a někam 
se vyhoupnout či přejet kámen nebo 
kládu. Motor někdy zaváhá, nejde moc 
ochotně „za plynem“ a zřejmě ještě 
nedokonalým přenosem od tlakového 
čidla nezabere ve chvíli, kdy nejvíc 
potřebujete, aby tahal vší silou jako 
bulteriér s vyplazeným jazykem. Stejně 
tak nám občas připravilo horké chvilky 
vynechání pohonu při podklouznutí 
zadního kola (zpětným protočením klik 
se ale pohon resetoval a opět zabral –
ovšem v prudkém stoupání to nelze 
zvládnout a ještě se udržet v sedle). 
I tento jev byl aktualizací nastavení 
od výrobce odstraněn. Dá se říct, že 
citlivost a také rezistence vůči chyb-
ným povelům se u torzního čidla ra-
pidně vylepšuje, a co se řešilo před 

měsícem, je už dávno zapomenuto 
a upraveno. Nemůžeme se dočkat 
chvíle, až bude motor jako břitva 
a bude za každé situace reagovat ne 
na šlápnutí, ale už na samotnou myš-
lenku v hlavě uvést pedál do pohybu. 
A spustí se ve chvíli, kdy přes neurony 
do svalu jezdce doputuje první záblesk 
povelu z mozku. Věříme, že i takové 
sci-fi  je možné, neboť parametry a veš-
keré možnosti nastavení a příslušenství 
na to stávající pohonná jednotka Comp 
Drives má. Sledovali jsme i nežádoucí 
doběhy pohonu při zastavení šlapání 
a rozhodně nebyly tak markantní jako 
třeba u Bafangu. I to je dobrá zpráva 
vzhledem k tomu, že se český pohon 
bude pohybovat v cenové hladině leh-
ce nad modelem Bafang Max Drive. 
Budeme s motorem dále jezdit a podě-
líme se opět o nové informace. �

Testování na tratích v Jizerských horách.
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S
e zástupcem nově vznikající společnosti Comp Drives Richardem Mrázem, 
známým obchodníkem a dlouholetým podnikatelem v cyklistické branži, jsme 
hovořili o novém projektu, jeho obchodní a marketingové strategii a dalších 

zajímavostech z výroby.
Jak jsme již uvedli, tak nový pohon vznikl na základě dlouholetého vývoje, vý-

roby a implementace senzoru řazení gearsensor.com, se kterým v průběhu pěti 
let letohradská Agentura Repro ovládla celosvětový trh senzorů řazení. Jak říká 
Richard Mráz, tak fi rma se rozhodla udělat další, logicky navazující krok, kterým 
bylo vyvinutí vlastní pohonné jednotky Comp Drives (www.compdrives.com) zalo-
žené na vlastním kontroleru a na nové generaci senzoru, exkluzivně určeném pro 
budoucí pohonnou jednotku.

Přibližte prosím čtenářům, jaký 
následoval další krok, když jste 
měli v ruce kontroler a nový typ 
řadicího senzoru…

Hledali jsme dodavatele mechanické 
části pohonné jednotky, tedy vlastního 
motoru. Toho jsme našli v japonsko-
-čínské fi rmě Suzhou Wanjia Elec-
tric s výrobním závodem v čínském 
Suzhou. S nimi jsme v roce 2016 pode-
psali dlouhodobou smlouvu o vzájemné 
spolupráci, jež koncem roku 2017 vy-
ústila do společného rozhodnutí o za-
ložení podniku COMP DRIVES s.r.o. se 
sídlem v Letohradě. Náplní společného 

podniku bude v oblasti trhu pohonných 
jednotek navázat na obchodní úspěchy 
a existující celosvětovou prodejní síť 
gearsensor.com. 

Jaké ohlasy na váš pohon jste 
zaznamenali a jak probíhají jednání 
s výrobci na sezonu 2018, resp. 
2019? 

Pro fázi vstupu na trh jsme upřed-
nostnili oslovit blízké fi rmy od nás, ze 
Slovenska a Polska, jedinou výjimkou je 
zákazník z Norska. Rozhodnutí o nasa-
zení jakékoli pohonné jednotky u poten-
ciálního kupujícího souvisí s potřebou 

otestování e-kol, která jsme k tomuto 
účelu postavili a začali poskytovat. Přes-
tože moment představení Comp Drives 
je z pohledu sezony 2018 pozdní, tak 
se náš motor objeví na jaře a v průběhu 
roku 2018 na minimálně jedné až dvou 
domácích značkách elektrokol, a s vel-
kou pravděpodobností i v Polsku, mož-
ná i na Slovensku. Ohlasy všech, kteří 
testovali, konstatují zatím přednosti jako 
mimořádný výkon a krouticí moment 
motoru, nízká hlučnost, možnost použití 
dvoupřevodníku, vyřešení problémů s řa-
zením a dobrou možnost uživatelského 
nastavení parametrů přes displej a další.

Můžete prozradit české značky, 
které Comp Drives začnou osazovat? 

Na základě získaných obchodních 
zkušeností s gearsensor.com tyto 
informace neposkytujeme do doby, 
dokud náš zákazník sám tuto informaci 
nezveřejní. Uvedu příklad z obchodu 
s gearsensor.com: se značkou Brose 
jsme několik měsíců pracovali na propo-
jení našeho senzoru s jejich pohonem. 
Po celou dobu jsme nesměli o tomto 

Snímek z podpisu smlouvy se zahraničním partnerem.

SYSTÉM 
MÁME 
VE SVÝCH 
RUKOU
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projektu informovat kohokoli včetně jejich zákazníků, a až po 
ofi ciálním sdělení Brose o kompatibilitě s gearsensor.com ve 
formě článku v magazínu Bike Europe jsme mohli začít jednat 
s jejich zákazníky o dodávce senzorů. Nyní o kompatibilitě na-
šeho senzoru s Brose již informovat můžeme, ale ještě pořád 
nesmíme zmiňovat značky, u kterých již padlo rozhodnutí o vy-
užití našeho senzoru na jejich modelové řadě pro rok 2018.

Máte z dosavadního testování pohonu dostatek 
informací a stačíte reagovat softwarovými úpravami? 

Samozřejmě, že stále testujeme, a to jak sami zde v Le-
tohradě, kde máme v testovacím režimu 6 elektrokol, tak ve 
spolupráci s vaším časopisem a zejména Zdeňkem Dokou-
pilem jakožto jedním z odborníků na středové pohony. Také 
pracujeme i s podněty od potenciálních zákazníků, kterým 
zapůjčujeme naše vzorková kola. Jsme ve fázi odladění první 
verze SW, ale víme, že tím to neskončilo. Na základě celo-
světově rostoucího trhu sportovních elektrokol do terénu je 
již nutností nabídnout odlišná SW řešení na míru pro sportov-
ní anebo městská e-kola. Kdo ze čtenářů si bude chtít Comp 
Drives vyzkoušet, tak naše veřejná prezentace a možnost 
testování proběhne na veletrhu For Bikes v Praze.

Jaké jsou možnosti aktualizace softwaru a nastavení 
pohonu? 

Pro začátek máme dealerskou aktualizaci zajištěnou 
pomocí kabelu pro natažení z počítače. Aktuální prioritou 
je nabídnout funkční pohonnou jednotku jako celek, a po-
stupně k němu dobudovávat nadstavby, mezi něž patří 
i aktualizace SW (plus další funkce) pomocí aplikace pro 
chytré telefony. Popravdě to máme již rozpracováno, ale 
s ohledem na důležitější úkoly momentálně pozastaveno. 
V oblasti nastavení parametrů pohonu to máme částečně již 
vyřešeno pomocí uživatelského nastavení přes displej (viz 
info výše), pro hlubší ladění zpřístupníme změny určitých 
parametrů vybrané klientele, u níž budeme vidět ochotu 
a zázemí s těmito daty pracovat. A to z toho důvodu, že 
u softwaru téměř vše souvisí s něčím jiným, takže zásahy 
do nastavení bez určitých minimálních komplexních zna-
lostí o systému budou způsobovat komplikace, je potřeba 
zkušenosti a odbornost. Obecně mohu potvrdit, že systém 
máme ve svých rukou, tedy lze s ním dělat téměř cokoli, 
ale musí to být aplikováno s rozvahou. Nastavení pohonné 
jednotky pomocí displeje nabízí kromě standardního menu 
i unikátní možnosti vyladění délky času snížení výkonu mo-
toru v průběhu řazení, procentuální míry poklesu výkonu 
motoru v průběhu řazení. Dále se na displeji zobrazuje hod-
nota kadence šlapání a symbol (šipka nahoru/dolů) doporu-
čení ke změně převodu, umožňující šetřit spotřebu energie 
neboli prodloužit dojezd na jedno nabití. 

Kolo poskytnuté na redakční test je zkoušeno dlouhodobě 
a naše poznatky slouží k vylepšování systému.
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{ TEST MOTORU }

Sbíráte i nějaká tvrdá data přímo ze zátěžových 
testů v terénu a provádíte různá nastavení, úpravy 
a modifi kace? 

Kromě laboratorních testů na jednoúčelových zařízeních 
(které provádíme u našeho japonského partnera v jeho čín-
ském závodě), musíme testovat i v reálných podmínkách. To 
proto, že i sebelepší zařízení neumí namodelovat lidské cho-
vání (včetně toho nelogického), nebo jízdní situace, jako je 
prokluz zadního kola a podobně. Momentálně máme zhruba 
dvacet různých verzí SW a průběžně přehráváme nové i staré 
k nalezení optimálního nastavení. Ne vždy je poslední verze 
SW ta nejlepší, proto se třeba i vracíme zpět. Opět lze kon-
statovat, že ideální nastavení neexistuje, lépe řečeno existuje 
jen pro určité podmínky provozu.

Bude se výhledově měnit nebo upravovat hardware – 
tedy vzhled a design motoru, displeje, ovladače? 

Již v této chvíli máme v reakci na rozvoj trhu sportovních 
e-biků rozpracovaný další motor ve fázi prototypu, bude 
výrazně menší a lehčí (2,6 kg), a bude osazen shodnou elek-
tronikou jako stávající pohon. Probíhají zátěžové testy a na 
trh bude uveden ve druhém pololetí 2018, premiérově bude 
představen na For Bikes. Stávající motor zůstane v nabídce 
a předpokládáme, že bude využíván především pro městská 
elektrokola. Nový motor bude směřovat na sportovní aplika-
ce a elektrokola skládací. Displeje v současné době máme 
celkem tři, jeden centrální LCD a postranní LED a LCD. 
V druhé polovině roku 2018 představíme nový centrální 

s barevným TFT displejem. Kromě toho ve druhém pololetí 
2018 plánujeme uvést konverzní sadu s výkonem do 500 W/
/36 a 48 V. Bude se shodnou elektronikou a periferiemi, jako 
máme nyní, tedy senzorem GSGI a třemi displeji plus novým 
barevným TFT displejem.

Jaké základní verze podle použití na typu elektrokola 
bude Comp Drives mít? 

S ohledem na svou koncepci je využitelný pro MTB, kros, 
touring nebo city a skládačky a v této chvíli pracujeme i na 
konfi guraci pohonné jednotky pro nejnovější trend elektrokol, 
kterým jsou silničky a silniční allroady neboli gravel biky. Pro 
jednotlivé kategorie se dá přizpůsobit pomocí uživatelského 
nastavení a s použitím vhodného displeje. To je specifi kum 
právě u silniček, protože standardní displeje nejsou vhodné 
pro zahnutá řídítka neboli berany. I toto již máme vyřešené 
a tuto novinku představíme na jaře na For Bikes. Dají se 
upravit parametry pro výpočet variabilní délky snížení výkonu 
pohonu při řazení a míry poklesu výkonu motoru při řazení. 
Je například všeobecně známé, že vícerychlostní náby jako 
Nexus či Alfi ne masově používané na e-kolech v západní 
Evropě neřadí při tahu vyšším než 8 Nm, což v praxi zname-
ná, že e-kolo na středovém motoru a bez našeho senzoru 
neumožňuje přeřadit bez přerušení šlapání. Naopak klasická 
přehazovačka zvládne změnu převodu i při plném tahu, ale 
za cenu nepříjemných rázů a snížené životnosti převodového 
ústrojí. Přesmykač dvoupřevodníku je na tom podobně jako 
vícerychlostní náby. Takže pokud e-kolo není osazeno naším 

Klíčem k dokonalé funkci 
jsou chytré krabičky 

gearsensor.com na bovdenech 
řazení od přehazovačky 

i přesmykače. 

{ TEST MOTORU }
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senzorem, směrem dolů neřadí vůbec, neboť pružina přesmy-
kače nemá dostatek síly pro stažení řetězu na malý převodník 
při současném nepřerušeném tahu motoru. Tedy nastavení 
pohonné jednotky pro e-kola s vícerychlostními nábami a kola 
na klasických převodových mechanismech musí být u středo-
vých pohonů odlišné, a my to umíme vyřešit pomocí odlišné-
ho nastavení úrovně podpory motoru v průběhu řazení.  

Jak s tím souvisí baterie? Nabízíte svoje sety, anebo 
díky otevřenému systému může každý výrobce zvolit 
svoji baterii? 

Baterie nejsou součástí našich kitů, pohon je kompatibilní 
s jakýmikoli bateriemi o napětí 36 a 48 V. Trendem jsou ba-
terie integrované do speciálních rámových trubek, a je jich 
takový výběr, že nepovažujeme za rozumné zákazníky ome-
zovat vlastní nabídkou.

Můžete prozradit orientační cenovou politiku a pozici 
pohonu na trhu?

Pro orientaci českého spotřebitele můžeme nastínit, že 
předpokládáme cenovou hladinu e-kol na Comp Drives sys-
tému cca 5 až 10 % nad elektrokoly s motory Bafang Max 
Drive, ale vše je na výrobci a jeho cenové politice. 

Lze přiblížit nějaké zajímavosti ze samotné výroby 
pohonu?

Samotná výroba motoru není náročná na pracovní sílu i pro-
to, že řada komponentů se nakupuje od subdodavatelů. Je to 
jako takový obor automotive v malém. Ovšem nároky se kla-
dou na vývojové kapacity, na výběr materiálů a na dodržování 
technologických postupů – opět jako v autoprůmyslu. Jedna 
z nejdůležitějších věcí je vlastní zázemí v oblasti testovacích za-
řízení, tím disponujeme na straně našeho japonského partnera.  

Je reálné, že by se někdy v budoucnu část výroby 
přesunula do Česka? Souvisí s tím i případná nová 
antidumpingová opatření na dovoz elektrokol z Číny? 

Když ve věci antidumpingu nastanou podmínky, které by 
vyvolaly potřebu výroby v ČR, jsme na to připraveni. 

Jaké kanály používáte pro marketing nového motoru 
a jak je lidsky a materiálně náročné takový projekt 
prezentovat? 

Velké světové hráče sice máme na seznamu partnerů pro 
projekt gearsensor.com, tím myslím osoby na rozhodovacích 
pozicích v těchto fi rmách, ale nechceme je v této fázi oslovovat 
s nabídkou testování a dodávek nového pohonu. To uděláme, 
až za sebou budeme mít nějakou historii na našem a okolních 
trzích. Odhaduji, že je oslovíme ve druhém čtvrtletí 2018. �  

Děkujeme za rozhovor a těšíme se na další vylepšování 
systému!
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Stávající model Comp Drives C17. Nový model Comp Drives C18 pro rok 2019.
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