
Modelová řada Stevens E-City 
obsahuje devatenáct různých 
modifi kací městského elektro-

kola. Vrcholem nabídky je novinka roku 
2019, robustní a přitom elegantní stroj 
s názvem E-14. To není pojmenování 
nějaké místní komunikace, ale váže se 
k elektronickému řazení, které tento bi-
cykl exkluzivně využívá. 

TOHLE NENÍ PRO SNOBY
Značka Rohloff se dá považovat 

za legendu, jelikož její planetové pře-
vodovky nebyly nikdy překonány. Její 
14rychlostní systém se vyrábí již od 
roku 1999. A v současnosti je novinkou 
elektronické ovládání řazení, kterým je 
ve světe vybavena zatím pouze hrst-
ka městských a turisticky laděných 
elektrokol.  

Stevens E-14 je nekompromisní city 
bike určený pro jezdce, kteří chtějí tu 
nejvyšší kvalitu. Ale nejde o stroj pro 
snoby a nehraje se tu na efekt. Náročný 
uživatel u takovéhoto stroje očekává 
především stoprocentní spolehlivost. 
A Stevens E-14 je navržen pro každo-
denní jízdu za každého počasí a po celý 

rok. Tím, čím upoutá tohle elektrokolo 
na první pohled, je robustní hliníkový 
rám, prostě takový poctivý německý 
„panzer“. Největší hranol, tedy spodní 
rámová trubka, v sobě skrývá integro-
vanou baterii Bosch PowerTube 500 
Wh. K ní se dostaneme snadno, stačí 
lehce odklopit plastový kryt. Pokud ji 
budeme chtít vyjmout, tak odemkneme 
zámek a vytahujeme jí za pomocí na-
instalovaného poutka, některé integro-
vané baterie jdou vyjmout hůře, to ale 
není tento případ. Pro nabíjení je v rámu 
speciální konektor, zcela mimo baterii 
na sedlové trubce. Spodek rámu pro 
uložení motoru také materiálem nešetřil. 
Zajímavá je vzpěra spojující sedlovou 
a spodní rámovou trubku – dá se vyu-
žít jako madlo při manipulaci s kolem. 
Zadní stavba nese u trubek výhradně 
čtyřhranný profi l, krásně zpracované 
jsou též patky, speciálně navržené pro 
zadní převodovku Rohloff. Motor ne-
může být jiný než Bosch, pouze s ním 
spolupracuje elektronické řazení Rohlo-
ff a spojení funguje nikoli přes klasický 
řetěz, nýbrž přes řemen Gates. Nemá 
pastorek, ale speciální řemenici.

NYON S NAVIGACÍ

Ovládání řazení u Rohloffu známou 
otočnou rukojetí v případě elektronické 
verze nahrazují malá tlačítka – jedno 
na řazení směrem nahoru, druhé dolů. 
Řazení je bleskurychlé, patří k nejrych-
lejším vůbec. Z nejtěžšího převodu na 
nejlehčí to trvá asi tři až čtyři vteřiny. 
Pokud tlačítko podržíme, přeřadíme 
o tři rychlosti, pokud krátce stiskneme, 
tak o jednu. Při přeřazení se mírně sní-
ží tah motoru, děje se tak ve zlomku 
vteřiny, přesně to trvá 180 milisekund. 
Řazení je tak sametově hladké a rychlé. 
Řadicí elektronická jednotka je umístě-
ná vzadu u převodovky, řídicí jednotka 
zase vpravo na řídítkách v ovladači. 
Takže v zadním náboji je klasická pře-
vodovka Rohloff Speedhub 500/14. 
U tohoto elektrokola je sériově instalo-
ván multifunkční displej Bosch Nyon, 
lze na něm nastavit i funkci automatické 
zařazení na předem nastavený stupeň. 
Když například prudce zastavíme, tak 
nám Rohloff sám podřadí, abychom 
se co nejrychleji rozjeli. Na Nyonu také 
vidíme, jaký rychlostní stupeň máme 
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právě zařazen. Kromě toho displej ob-
sahuje plnohodnotnou navigaci s GPS 
ve 3D, jednotlivé mapy lze snadno 
stáhnout přes wi-fi . Následuje množství 
fi tness funkcí i možnost sledování sr-
dečního tepu atd. Nyon má však jednu 
nevýhodu – tahle hračka svádí k tomu 
neustále sledovat displej, a ne koukat 
na cestu! 

ZA JÍZDY 
Nažhavíme tedy Nyon a vydáme se 

kupředu. Pokud nevíme kudy, do navi-
gace si naťukáme přesný cíl. Navigace 
se dá přepínat do různých pohledů 
včetně klasického 3D. Automaticky se 
nám zapnou i světla, ovládají se spe-
ciálními tlačítky na levé straně řídítek, 
takže když svítí tlačítko zeleně, tak je 
světelný tok 80 Luxů, kdaž modře, tak 
pálíme vpřed dálkovými světly výkonem 
120 Luxů. Světla jsou napájena z ba-
terie Bosch, stejně tak i elektronické 
řazení. Koncové světlo má z bezpeč-
nostních důvodů stálé svícení. Elekt-
rokolo má i velmi účinné kotoučovky, 
nic slabšího než čtyřpístkové Magury 
MT5 N-e, což je speciální verze určená 
i pro speed pedelec (kotouče 180/160 
mm). Na pákách je spínač zadního brz-
dového světla, což funguje naprosto 

úžasně. Zvláště na cyklostezkách, když 
se vám lepí kde kdo na zadek a okukuje 
netradiční stroj s ambicemi vás předjet, 
je taková funkce k nezaplacení. Jízdní 
komfort zajišťuje vzduchová vidlice 
s páčkou na řídítkách, polohovatelný 
představec, bohatě polstrované gelové 
sedlo a především paralelogramová 
sedlovka Cane Creek, která se sériově 
na kolech ani elektrokolech moc často 
nevidí. O funkci čtrnáctirychlostní pře-
vodovky Rohloff v elektronické podobě 
můžeme říct jen jednu větu, a to, že 
jsme nikdy nic lepšího nejezdili! Funguje 
prostě rychle, lehce a převodů je vždy 
dost. Zkusili jsme i extrémní stoupání 
a rychlou jízdu po rovině a naprosto 
bez chyby. Rozsah je 526 procent, tj. 
podíváme-li se na graf poměru převodů 
například u 1x11, máme u Rohloffu na-
víc lehké i těžké převody. Rohloff tedy 
dokáže mít stále větší rozsah převodů 
a nabídnout jich více, než dnes doká-
žou klasické systémy s přehazovačkou 
a jednopřevodníkem. Tím pádem je 
Rohloff vhodný i pro speed pedelec. 
Závěrem dodejme, že pro opravdové 
fajnšmekry by tento stroj měl ležet ve 
středobodu jejich zájmu. A svezení na 
něm doporučujeme každému, kdo to 
s elektrokoly a dopravou myslí vážně! 

SPECIFIKACE
Doporučená cena: 155 990 Kč
Hmotnost: 24,6 kg
Rám: alu 6061
Vidlice: SR Suntour Mobie25-Air RLR
Kliky: Oxygen E-Scorpio Belt  22T
Řazení: elektronické, v zadním nábo-

ji, planetová převodovka Rohloff 
Speedhub E-14, 14 speed

Řemen: Gates CDX Center Track 
Carbon Drive Belt

Brzdy: hydraulické kotoučové, Magura 
MT5N-e

Brzdové kotouče: Storm HC center 
lock / Rohloff 4x šroub, 180/160mm

Zapletená kola: ráfky Oxygen, náboj 
vpředu Shimano XT, pláště Schwalbe 
Marathon Performance Green Guard 
47-622

Představec a řídítka: Oxygen Verza 2, 
řídítka šíře 660 cm, gripy Ergon

Sedlovka: odpružená Cane Creek 
Thudbuster, 350 mm, zdvih 33 mm

Sedlo: Selle Royal Freccia Gent
Velikost: 52, 55, 58, 61 cm
Motor: Bosch Performance CX, 75 Nm
Baterie: Bosch PowerTube 500 Wh/ 

13,4 Ah
Displej: Bosch Nyon 
Maximální rychlost: 25 km/h
Kontakt na dovozce: www.cyklosvec.cz
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