
Domácí značka Totem Bikes na-
bídkou letošní kolekce uspokojí 
i opravdu náročné e-bikery. Jed-

nak modelem Eagle se středovým po-
honem Bafang Max Drive, jednak také 
novinkou Falcon se středovým pohonem 
české provenience Comp Drives C17. 
Elektrokola jsme převzali do srovnáva-
cího testu pro následující vydání Electric 
Bike Action 4/18, ale po prvním svezení 
jsme se rozhodli do tohoto čísla rychle 
zrekapitulovat základní parametry jejich 
motorů a trochu je čtenářům přiblížit.

VLÁDCI KATEGORIE
S oběma – čínským Bafangem 

i českým Comp Drivem – máme boha-
té zkušenosti. V obou případech jsou 
spřaženy s řadicími senzory gearsensor.
com a v poměru ceny a výkonu v dané 
kategorii horských elektrokol s cenov-
kou kolem 50 tisíc Kč v podstatě nemají 

adekvátní konkurenci. Ačkoli mají na po-
hled velmi podobné parametry, v něčem 
se od sebe liší. A tak, jak naznačujeme 
v titulku, domácí pohon Comp Drives 
z Letohradu snoubící v sobě japonskou 
preciznost a vyspělou techniku s čes-
kým know-how a systémem, má lehce 
navrch v ovládání i jízdním projevu.  

JSOU A NEJSOU STEJNÉ
Oba pracují s napětím 36 V, mají no-

minální výkon 250 W a krouticí moment 
80 Nm. Liší se projevem a naladěním. 

Bafang Max Drive je již několik let 
stálicí mezi středovými pohony. Tak jako 
se systémy od jiných výrobců se s ním 
můžeme setkávat na různých typech 
elektrokol, nejvíce však na sportovních 
a horských elektrokolech v cenách ko-
lem 50 tisíc Kč. Vyznačuje se tichým 
chodem, dostatečným výkonem v kom-
binaci s vysokým krouťákem, snadným 

ovládáním a otevřeností systému s mož-
ností individuálního nastavení a v ne-
poslední řadě také nízkými provozními 
náklady.

Comp Drive Systems C17 patří mezi 
novinky na našem trhu (představen 
byl loni na podzim), a proto se s ním 
v současné době na sportovních a hor-
ských elektrokolech příliš nesetkáváme. 
V příštím roce však situace může být 
zcela jiná. Pohon se vyznačuje velmi 
tichým chodem, propracovaným torz-
ním čidlem, extra komfortním řazením 
pomocí gearsensor.com typu GSGI, 
zobrazením zařazeného převodu na 
ovládací jednotce, funkcí doporučené-
ho převodu k přeřazení a extra nízkými 
provozními náklady.

Více informací o kolekci Totem Bikes 
na webu značky www.totembikes.cz 
nebo na webu www.cyklosvec.cz. Po-
kračování článku v příštím vydání. 

KDE BAFANG KONČÍ, 
COMP DRIVES ZAČÍNÁ…
Text: Zdeněk Dokoupil, Ondřej Vysypal, foto: Mike Koukal
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71C SMETSYS EVIRD PMOC EVIRD XAM GNAFAB 

Napětí: V 63 V 63 
Nominální výkon: W 052 W 052 
Maximální výkon: W 005 ža W 005 ža  
Krouticí moment: mN 08 mN 08  
Rozměry pohonné jednotky:  232 mm × 145 mm 252 mm × 167 mm 

)akšýv × akléd( )akšýv × akléd( 
Hmotnost pohonné jednotky: gk 8,3 gk 9,3  
Varianta převodníku:  ůbuz 44/83 kíndoveřpuovd ůbuz 83 kíndoveřpondej 

  )ůbuz 44 ékat ydkěn( (někdy také jednopřevodník 38 zubů)
Snímač řazení: IGSG moc.rosnesraeg ýnletilov 

 ,alokortkele ecborýv eldop( 
)moc.rosnesraeg ej ýnečuropod 

Ovládací jednotka:  retneC pmoC ,ediS pmoC 7C gnafaB elkyvbo 
1MR pmoC oben  )alokortkele ecborýv eldop ánij ydkěn( 

Počet režimů asistence: 3 5 elkyvbo  
Zobrazení zařazeného převodu: ona en  
Funkce doporučeného převodu: ona en  
Možnost ovládání chytrým telefonem: ona en 
Tlakový snímač: ona ona 
Možnost nastavení parametrů 

řídicí jednotky: ona ona  
Servis v ČR: ona ona 
Dostupnost náhradních dílů 

a komponent: ona ona 
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