
Domácí značka Totem s výrobou 
v Dolní Dobrouči na Ústeckoorlic-
ku jde s dobou a nebojí se inova-

cí. Potvrzením toho je montáž českého 
středového pohonu Comp Drives, jenž 
je sice mladý a méně známý, ale řadí se 
mezi střední třídu a má vynikající tech-
nické parametry i renomé. 

RYCHLE A NALEHKO
Krosová elektrokola jsou hned za 

horskými na vrcholu popularity a ob-
líbenosti. A vede česká specialita – 
odstrojený a lehoučký krosový e-bike 
sloužící turistice, na cesty do práce i na 
kondiční jízdy. Nyní nás tedy zajímá 
čistě sportovní e-kros Totem Raven 
v dámském provedení rámu a slušivé 
červené barvě. Matné provedení ne-
chává vyniknout design profi lovaných 
rámových trubek z alu slitiny.

KOMFORT A TUHOST
Sportovní vzhled umocňuje speciální 

a velmi řídce vídaná sportovní odpruže-
ná vidlice Zoom, jejíž pružicí element se 
nachází pod gumovou manžetou hned 
pod hlavovou trubkou. Uvnitř pracuje 
vinutá pružina, která nabízí zhruba tří-
centimetrový zdvih. Takto koncipovaná 
vidlice má výhodu v nižší hmotnosti (ne-
celých 1500 gramů) a také ve vyšší tu-
hosti, než nabízejí obyčejné odpružené 

vidlice v této cenové kategorii. Rám má 
výrazně profi lované trubky a perfektně 
začištěné svary. Největší tuhostí dispo-
nuje vepředu u hlavové trubky a v ob-
lasti motoru. Nic nebylo ponecháno 
náhodě ani na zadní stavbě, jejíž zadní 

vzpěry jsou pro vyšší tuhost esovitě 
prohnuté. Kabeláž je integrovaná až 
na vedení zadní kotoučové brzdy, i ta 
však prochází rámem v oblasti motoru. 
Zrovna u hydrauliky kotoučovek je dob-
ré mít k hadičkám dobrý přístup, a ne 
je lovit v rámu v případě upgradu či 
servisu. Rám je vybaven bytelným sto-
jánkem a přípravou na nosič a blatníky, 
k dispozici jsou závitová očka. Zadní 
kotoučová brzda má třmen na vnitřní 
straně vidlice, což zvyšuje její účinnost.

TICHÁ SÍLA
Středový motor Comp Drive C17 je 

srdcem tohoto stroje, a to velice silným. 
Dokáže poskytnout maximální točivý 
moment až 80 Nm, vyznačuje se tichým 
chodem a minimálním odporem při jízdě 
ve vypnutém stavu. Baterii zde najdete 
semiintegrovanou o kapacitě 504 Wh. 
Řadicí systém využívá tzv. Gearsen-
sor, který se stará o to, aby bylo řazení 
co nejvíce plynulé a jemné. Při změně 
převodu se na zlomek vteřiny odpojí 
pohon, tah řetězu povolí a významně 
tak šetříme životnost celého řadicího 
systému. Na levé straně řídítek najdeme 
ovládací displej s pěti stupni asistence. 
Jedná se o typ označený jako RM1, je 
ryze funkční, minimalistický a plně do-
stačuje: zobrazuje aktuální rychlost, uje-
tou vzdálenost, stav baterie a zvolený 
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TOTEM RAVEN
Vyšší dívčí

Méně vídaný pohon Comp Drives.

Kokpit s nastavitelným představcem.
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TOTEM RAVEN
Cena: 44 990 Kč
Rám: alu slitina
Vidlice: Zoom 106D
Baterie: 36 V / 504 Wh, 

články Samsung
Motor: Comp Drives C17
Hmotnost motoru: 3,8 kg
Výkon: 80 Nm, 250 W
Displej: RM-1
Ráfky: Rodi 28"
Pláště: Kenda 28"

Brzdy: kotoučové hydrau-
lické, Shimano BL-MT 
400 180/160

Řazení: Shimano SL-M 
4000-R

Převodník: 38 zubů
Přehazovačka: Shimano 

RD-T 4000 SGS
Pastorek: 12–36 zubů
Doplňková výbava: 

Gearsensor.com
Dodává: www.cyklosvec.cz

režim asistence. Ovládací jednotka ob-
sahuje také Bluetooth. Pomocí aplikace 
Comp Drives můžeme využít konektivitu 
s chytrým telefonem, jenž můžeme zá-
roveň přes USB konektor dobíjet. 

UNIVERZÁLNÍ E-BIKE
Stroj jsme se snažili maximálně vy-

užít po celou dobu zapůjčení. Dali jsme 
mu tedy co proto v jeho teritoriu, což 
jsou především pěšiny, polní cesty, 
cyklostezky a silnice. A také jsme, když 
trochu vyschly lesy, zkusili i něco os-
třejšího v terénu. Na to, jak si motor tiše 
bzučí, má skvělý záběr a hodně síly. 
Na mnoho strmých krpálů nám plně 
dostačovaly střední stupně dopomoci, 
maximální pětku jsme potřebovali na 
terénních lesních stezkách, které jsou 
oříškem i pro vhodnější horská elektro-
kola. Na tomto povrchu plném kamení 
nám byly překážkou jedině úzké turis-
tické pláště, jinak se Raven dere dopře-
du jako drak. Brzdy jsou dostatečné při 
běžném turisticko-sportovním zatížení. 

ATYPICKÁ VIDLICE
Vidlice s netradičním pružicím ele-

mentem ve sloupku je ideální na as-
faltky, tam je 30 mm dostatečných pro 
základní komfort. V rozbitějším terénu 

odskakuje a v rámci experimentu se 
115 kg vážícím náhodným testerem 
doslova zaúpěla a šla nadoraz. Ovšem 
pod budoucí majitelkou bude pracovat 
dobře. Motor jenom předl a Raven pře-
kvapil svou úsporností. Nebylo nutné 
jej ždímat na maximum, ale stačila jen 
část jeho výkonu. Posed je pohodlný 
a kratší (jedna dámská velikost), řídítka 
jsou tak akorát vysoko, aby byl posed 
turisticko-sportovní. U představce se 
dá imbusem nastavit sklon. 

VERDIKT
Škoda, že je k dispozici pouze dámský 

rám, protože svoje zákazníky by si určitě 
našla i pánská varianta. Totem Raven má 
ve své třídě vynikající pohonnou jednotku, 
velkokapacitní baterii a kvalitní značkové 
komponenty na precizním hliníkovém 
rámu. Dokáže příjemně překvapit i zku-
šenější e-bikery svým výkonem, jízdním 
komfortem, kultivovaností a celkovou 
kvalitou provedení. Jasnou devízou je 
unikátní a veskrze atraktivní design. 

Atypická sportovní 
vidlice v detailu.

roční pojištění 
proti zničení 

nebo krádeži: 

2395 Kč
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NEJVĚTŠÍ PRODEJCE
ELEKTROKOL KTM
V ČESKÉ REPUBLICE

CERTIFIKOVANÉ
SERVISNÍ CENTRUM

ELEKTROPOHONŮ
BOSCH

PRAHA
U ELEKTRY 974/1C
190 00 PRAHA VYSOČANY
TEL. 730 184 200
WWW.KTMELEKTROKOLA-PRAHA.CZ

ZASTÁVKA U BRNA
1. MÁJE 2

664 84 ZASTÁVKA
TEL. 739 316 634

WWW.KTMELEKTROKOLA.CZ

inzerce


