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TOTEM
elektrokola pro každodenní použití vyráběná v Čechách

Značka TOTEM není ve světě elektrokol žádným nováčkem. Ačkoli portfolio kol určených pro český 
trh není nijak široké, přesto zahrnuje vše podstatné. Zázemí velkého globálního hráče – čínského 

Golden Wheelu – a lokální výroba v Dolní Dobrouči na Orlickoústecku jsou jistě zajímavou 
kombinací, ze které vzešlo několik modelů s jasným určením, kterým jsou vyjížďky v mírném 
terénu, cykloturistika a rekreace. Kola střední třídy jsou hlavní doménou značky a spolupráce 
s japonským výrobcem motorů Vinka to jen potvrzuje. Pojďme se tedy podívat na elektrobiky 

s logem TOTEM na spodní rámové trubce trochu podrobněji.

TOTEM MAURICE PRO
Zástupcem MTB linie v nabídce TOTEMu je inovovaný model 

MAURICE PRO. Motor Bafang použitý u předchozí generace nahra-
dila díky nově navázané spolupráci silná a spolehlivá Vinka E20. 
V této kategorii je použití středového pohonu samozřejmostí, co už 
ale takovou samozřejmostí nebývá, je výkon 80 Nm a 20Ah/720Wh 
baterie s články SAMSUNG plně integrovaná do spodní rámové trub-
ky. Ostatní komponenty dokreslují filosofii značky upřednostňující 
dlouhou trvanlivost a univerzálnost použití. 29“ kola obutá do ši-
rokých plášťů s jemným vzorkem zajišťují dobrou 
prostupnost terénem s ohledem na minimální va-
livý odpor a komfort jezdce. Ten umocňuje i před-
ní odpružená vidlice SR SUNTOUR XCM s možností 
uzamčení na korunce. Značka Shimano je fenomé-
nem spolehlivosti na poli řazení i brzd, a tak ji na obou zmiňovaných 
postech najdeme i zde. Brzdy z řady MT200 ani převody 1x9 z řady 
Altus nebudou výjimkou. O ovládání motorické části se stará pře-
hledný display VINKA DS23 s kompaktními rozměry a možností na-
stavení a zobrazení mnoha údajů. Ze dvou barevných variant si vybe-
re téměř každý, zacíleno je spíše na konzervativnější část zákazníků, 
což zcela koresponduje s určením kola – tedy vyjížďky v mírném te-
rénu, cykloturistika a rekreace. Maurice Pro se ale nezalekne ani ob-

časných větších výzev, čemuž nasvědčuje i teoretický dojezd až 200 
km. Prostě pohodový parťák na pohodovou jízdu.

TOTEM DELTA
Zachytili jste už fenomén E-SUV? U terénních automobilů se 

jedná o robustního neohroženého dělníka se zacílením na bezpeč-
nost, pohodlí a nelekajícího se občasného dobrodružství mimo silni-
ci. Podoba s automobily jistě není náhodná. Přesně v této kategorii 
se nachází model TOTEM DELTA, každodenní spolehlivý pracovník 

s pohodlným nízkým nástupem, vysokým 80Nm vý-
konem motoru VINKA E20 a dojezdem až 200 km. 
Komfort je ještě umocněn použitím širších plášťů na 
27,5“ kolech a odpruženou vidlicí SR Suntour NVX, 
jejíž chod lze uzavřít páčkou na korunce. Ostatní vý-

bava na DELTĚ je prakticky shodná s modelem MAURICE PRO, tak-
že brzdí i řadí spolehlivé Shimano, hlavní rozdíl je v připravenosti do 
nepřízně počasí – osazení blatníky, do tmy – osazení osvětlením a na 
převoz nákladu – osazení nosičem. To vše spolu s příznivou hmot-
ností v této kategorii – 27 kg činí z Delty dodávané ve dvou barvách 
(bílé a šedé) univerzální stroj, na kterém si pravděpodobně vytvoří-
te závislost.
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