
Možná si pamatujete, jak u nás 
před pár lety vypadala nabídka 
elektrokol. Totem byl jednou 

z menších, ale aktivních značek, i když 
jeho vývoj nešel tolik dopředu, jak by 
mohl. Větší důležitost v továrně na Ústec-
koorlicku nabrala výroba elektrokol pro 
jiné a skutečně obří zadavatele. Nicméně 
i v této situaci, paralelně vedle masové 
výroby, má Totem stále co nabídnout. 

MÁ CO NABÍDNOUT
V kategorii horských elektrokol ko-

lem čtyřiceti tisíc korun je konkurence 
nejsilnější a dominuje zde středový 
pohon Bafang. Ovšem Totem tento 
pohon víceméně opouští a nasazuje 
stále známější a taktéž domácí středový 
motor Comp Drive. A ten má proti Ba-
fangu v mnohém na vrch. Model Totem 
Eagle je známý už od roku 2018, to se 
ale jednalo o zcela jiné elektrokolo. Le-
tos je Eagle opět připraven být neméně 
úspěšný, s předchozím modelem má 
však společný jen název.

Eagle 2020 se dočkal zcela nového 
rámu a zmizely v dnešní době již přežité 
oblé linie trubek a celkově se elektroko-
lo více blíží klasickému horskému kolu. 
Je prostě dospělejší ve všech směrech. 
Již nepůsobí tak monstrózně. Esovitě 
prohnutou horní trubku nahradila rovná 

a také ostatní trubky rámu jsou podob-
ně navržené. Čistý design rozhodně 
Totemu prospěl. Nyní vyniká výbornou, 
sportovně střiženou geometrií, která 
umožňuje jezdci klidnou jízdu a dosta-
tečnou kontrolu nad strojem. Filozofi e 
e-biku je taková, aby nabídl univerzalitu 
s vyváženými vlastnostmi pro výjezd 
i sjezd. Dále přijatelnou obratnost pro 
technické pasáže i klidnou jízdu při 
dlouhých přesunech po silnici.

SOUHRA BATERIE A MOTORU
V dolní trubce najdeme částečně 

integrovanou baterii s kapacitou 
522 Wh s články Samsung. Ano, ma-
linko vyčnívá, ale oproti předchůdci 

je do rámu zapuštěna mnohem lépe. 
Dalším překvapením je pohon, a jak již 
bylo řečeno, pro novou řadu Eagle byl 
zvolen česko-japonský projekt Comp 
Drive, který oproti předchozímu Bafan-
gu vykazuje po všech stránkách lepší 
vlastnosti. Pohonnému systému nechy-
bí torzní senzor, řazení je spojeno se 
zařízením Gearsensor.com GSGI, aby 
nedocházelo ke zbytečnému opotřebení 
kazety a řetězu. Nebojíme se říct, že 
Comp Drive je technicky propracovaný, 
naprosto tichý a také dostatečně silný již 
od nejnižších stupňů asistence. Dokáže 
tak být nebezpečným soupeřem i pro 
dražší prémiové středové pohony, které 
za ním v mnohém zaostávají, například 
co se týče individuálního nastavení ane-
bo právě spolupráce se zmíněným řadi-
cím senzorem.

Cena elektrokola je 44 990 Kč, více 
informací na www.cyklosvec.cz. 

Celou galerii najdete na našem webu 
WWW.ELECTRICBIKEACTION.CZ

Video z naší návštěvy v továrně To-
tem ve východočeské Dobrouči zde:
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Domácí pohon Comp Drive je silnou 
stránkou e-biku.
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