{ BIKE TEST }

LOVELEC S-ROAD
Rychlost je mu vším!
Text: Ondřej Vysypal, Pavel Mrázek,
foto: Vít Kocián
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načka Lovelec se loni na podzim
vytasila s inovativním počinem:
na zahraniční výstavě v Polsku
a také později na své ﬁremní prezentaci
představila model rychlého cestovního
elektrokola (tzv. kategorie speed pedelec). Řádně jej přihlásila a pojistila,
takže jsme už na konci roku mohli superrychlý cesťák s registrační značkou,
malým techničákem a zelenou kartou
zákonného pojištění převzít do testu.
V techničáku má uveden název Lovelec
S-Road. Je ve standardní nabídce pro
český, slovenský i polský trh, a jsou
na něj již dokonce první zákazníci. Na
výrobě tohoto stroje značka spolupracuje se svými dodavateli a jeho cena
je 69 999 korun. Za běžné trekkingové
elektrokolo na výlety nebo dojíždění
do práce by to možná bylo hodně,
ale za cesťák, který umí uhánět téměř
padesátkou a je provozován v souladu
s legislativou, je to cena přiměřená.
Podívali jsme se na to, jak jezdí, čím je
osazen a kolik toho vydrží.

Z

ROZVOJ SEGMENTU
Jak nás již dříve informoval spolumajitel značky Lovelec Stanislav Glac,
o rychlém elektrokole začali v sídle
ﬁrmy v Českém Těšíně uvažovat z důvodu rychlého rozvoje tohoto segmentu
na zahraničních trzích. Ačkoli i v západní Evropě tvoří kategorie speed pedelec
pouze několikaprocentní podíl na celkových počtech elektrokol, v jednotkách
kusů je to pro výrobce i tak zajímavé
číslo. U nás jsou tyto počty zatím na
prstech jedné nebo možná obou rukou
a týkají se pár značek, ale bude se zcela určitě blýskat na lepší časy.

VÝBAVA A KOMPONENTY
Základem stroje je bytelný hliníkový
rám (počítá se zatím pouze s pánskou
verzí), jenž je zpracován v konzervativním duchu bez větších kudrlinek. Horní
trubka má jen lehký sloping, v oblasti
spojení se sedlovou trubkou je však
nápadně ohnutá, klesá směrem dolů
a dozadu a po protnutí sedlové trubky
plynule přechází v horní zadní vzpěru –
esteticky to vypadá dobře. Kolo je plně
vybavené včetně světel napájených
z akumulátoru, dále včetně blatníků,
klaksonu, zpětného zrcátka a zadního
nosiče. LCD displej je velice efektně
integrován do rovných řídítek s představcem a se „zapuštěným“ zobrazením všech údajů přímo v zorném poli
jezdce. Řídítka jsou jako celek upnuta
klasicky nad podložkami na sloupku
vidlice. Už si ale neumíme představit,
že bychom je snížili a část podložek
umístili nad představec, to by bylo asi

esteticky nepřijatelné. Nulová možnost
pootočení řídítek pevně ﬁxovaných do
jednoho celku může být pro někoho
také vadou, ovšem na druhou stranu
je tvar integrovaného kokpitu celkem
přijatelný a zvyknete si rychle. Na koncích řídítek jsou anatomické úchyty
(gripy) i s rohy pro změnu úchopu. To je
příjemný detail, ale pokud se držíme za
rohy, už není optimálně vidět přes dlaň
a ruku do zpětného zrcátka. Správnou
polohu je potřeba opakovaně zkoušet
a také nastavovat do přijatelné polohy
zrcátko. Co se povedlo, je pohodlné
sedlo, dále blatníky, zadní nosič i funkční světla. Ta jsou napájena z mohutné
a částečně zapuštěné baterie se slušnou kapacitou 624 Wh, i když akumulátor mohl být klidně ještě o fous větší
(s celkovou hmotností přes 27 kg už by
to zase tolik nezamávalo…). Pohon je
zapleten do zadního kola a jeho mohutnosti jsou přizpůsobeny zesílené ráfky
i dráty. Přední kolo je ve vidlici upnuto
standardním rychloupínákem, zadní pak
na ose se stranovými maticemi.

PROJÍŽĎKY A TRÉNINKY
S-Road jsme zkoušeli při civilním
ježdění po městě i během sportovních
vyjížděk v režii našeho kolegy a testovacího jezdce, zkušeného bikera i silničáře Pavla Mrázka. Ten sice věděl, že
dostává na test trekkingového cesťáka,
ale to mu nebránilo nasadit nášlapné
pedály, obléci silničářský komplet a vyrazit na společný „ostrý švih“ s partou
nadupaných závodníků a borců, se
kterými běžně trénuje. Největší uspokojení u tohoto stroje přináší pochopitelně
opojný pocit z rychlosti, kdy motor přidává, čím více roztočíte pedály. Při rozjetí se musí párkrát překulit a pořádně
roztočit, abyste cítili záběr. Ale pak už
jeho sílu cítíte úměrně k režimu dopomoci, který zvolíte.
Kvůli mrazivému počasí v době testu
jsme tento model projížděli na trasách
maximálně 60 až 80 kilometrů dlouhých, a stejně bylo potřeba zabalit se
do všech svršků, které člověk doma našel, protože pocitově v té rychlosti bylo
tak minus patnáct! Na silničním tréninku jsme vzbudili mezi borci s lehkými
karbonovými stroji pozdvižení. Sice se
chvíli smáli objemnějším plášťům, blatníkům a nosiči nad zadním kolem, ale
po pár kilometrech už jsme jim protahovali úsměvy na větrných rovinách a také
v mírně zvlněném terénu. Náhle začali
„bojovat o život“ a v protivětru si hledali
bezpečné místo v háku za našimi zády.
Museli se srovnat do zákrytu za sebe
jako reprezentanti při týmové časovce.
Ve vyšší rychlosti stačí v tu chvíli zařadit
www.electricbikeaction.cz
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Integrovaná řídítka s představcem.

Zpětné zrcátko a klakson (dole).

Zalehnout za řídítka a krajina ubíhá.

6. stupeň asistence, nastoupit ze sedla
a zrychlit z 35 na 45 km/h a nejslabší
kusy začnou opouštět stádo a odpadat… Není ale účelem rozbít skupinu
a něco si dokazovat, je dobré jet spíše
plynule, a pokud to parťákům prospěje, tak udržovat rozumné tempo coby
„pace maker“.

KLADY I VADY
Jako velice pozitivní hodnotíme skutečnost, že díky rychlé jízdě, mohutné
konstrukci elektrokola a také registrační
značce máme lepší pocit z bezpečnosti
v běžném provozu. Náhle jsme jakoby
součástí dění, auta i motorky nás berou
jako sobě rovné a jsme minimálně na
úrovni mopedu. Alespoň jsme se tak
cítili a žádné nepříjemné situace nebo
snad konﬂikty jsme v povozu nezaznamenali. Kdyby nebyla taková zima, užili
bychom si vyjížďky ještě víc! Rychlá jízda je skutečně adrenalinovým zážitkem.
Je dobré stále pamatovat na zákony
gravitace i setrvačnosti a předvídat
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možné komplikace, případně odhadovat předem reakce ostatních účastníků
provozu.
Kapacita baterie ubývala více, než
jsme před testem předpokládali, a párkrát jsme dokonce jeli zpět z vyjížďky již
s úplně vybitým akumulátorem. Z větší
části to bylo dáno mrazem, z menší
části tím, že jsme jezdili takřka výhradně
na nejsilnější mód dopomoci číslo 6
a střídali jsme maximálně čtyři pastorky
na kazetě. Takové extrémní používání
pochopitelně za nějaký čas přinese
opotřebení řadicího systému. My jsme
chtěli vyzkoušet, co e-bike vydrží a co
si nechá líbit, ale předpokládáme, že
běžný uživatel bude podstatně šetrnější.
Sportovního posedu jsme na e-biku
docílili a nemáme žádné připomínky. Do
seznamu výtek může patřit například
poukázání na slabší brzdy. Pro delší
sjezdy to bude chtít silnější „kotvy“,
u kterých se nebude propadat páčka.
Při rozjezdu na mokrém asfaltu anebo na hliněné cestě byly jasně patrné

prokluzy pohonu, který umí ukázat svou
sílu, takže ke zkrocení potřebuje už
určité jízdní zkušenosti. Při nástupech
ze sedla jsme měli pocit, že se celkem
znatelně kroutí kliky šlapacího středu,
a rovněž jsme celkem rychle narazili
na limit celkem měkké přední vidlice.
Několikrát jsme zaznamenali, že třeba
při rychlých nájezdech na dlažbu nebo
nějakou roletu ze zvlněného asfaltu šla
vidlice opravdu na doraz a ozvalo se
slyšitelné bouchání, a to byla hmotnost
jezdce vždy maximálně „pouze“ 80 kg.
U klik jsme do budoucna pro tužší komplet i se středovou osou typu ISIS (nyní
je tam pouze čtyřhran) a přimlouvali
bychom se i za masivnější a tužší vidlici,
ideálně vzduchovou a s pevnou osou,
která důkladně vyztuží přední partii. Je
ovšem dobré si uvědomit, že výměna
komponentů rychlého elektrokola není
tak jednoduchá jako u běžných kol.
Lovelec S-Road má homologaci právě
na tyto díly, které se nedají zaměnit za
jiné bez další homologace. Tím by ale

roční pojištění
proti zničení
nebo krádeži:

3 495 Kč

LOVELEC S-ROAD

Rychlý e-bike si zaslouží tužší kliky.

Osvětlení napájené z baterie.

narostla cena, takže prostě berme stroj
v podobě, v jaké je nyní v nabídce.

připraven na celoroční provoz. A když
se budete cítit, můžete na něm i poctivě
trénovat tempo a roztáčet jeho hmotnost v různých režimech dopomoci,
co vám síla v nohou dovolí. Tleskáme
domácí značce za tento počin, protože
jít jako první do konkurenčního prostředí „západních“ rychlých elektrokol
a prošlápnout cestu chce opravdovou
odvahu. 

VERDIKT
Pokud chcete zrychlit svoje přesuny, ušetřit čas při dojíždění do práce
a u toho se současně pořádně provětrat a zasportovat si, je pro vás Lovelec
S-Road skvělým společníkem. Převeze
vás přes stoupání i dlouhé roviny a je

Cena: 69 990 Kč
Rám: hliníkový ze slitiny 6061, velikost 19"
Vidlice: RST Neon, odpružená se
zámkem
Baterie: Li-ion, 13 Ah (624 Wh),
semiintegrovaná, port USB
Motor: nábojový zadní Bafang, 48 V,
500 W
Dojezd na jedno nabití: až 110 km
Nabíječka: EN, CE, 54,6 V, 2 A
Maximální rychlost: 45 km/h
Hmotnost: 27 kg
Maximální celková nosnost: 140 kg
Sedlo: Velo, gelové s integrovaným
světlem
Řídítka: integrovaná s představcem,
ergonomické gripy, zrcátko
Řazení a přehazovačka: Shimano
SLX, 10 rychlostí, převodník
48 zubů, kliky 170 mm
Brzdy: kotoučové, hydraulické,
kotouče 180 mm
Pláště: Schwalbe Energizer Plus,
28 × 1,75, reﬂexní pruh
Řetěz: KMC, X10e
Kontakt: www.lovelec.cz

inzerce
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