
Že je Stevens německou značkou 
s dlouhou tradicí, sahající až do 
počátku devadesátých let, jsme 

již v našem časopisu psali. A vysokou 
úroveň udržuje i u elektrokol.

PEVNÝ SPORTOVEC
E-Juke je sice název už z let minu-

lých, ale vše ostatní je jiné. Předchůdce 
byl pluskovou sedmadvacítkou, ale 
nový hardtail z řady 2020 je již 29pal-
cový a na pláštích sice stále plusového 
rozměru, ale už menší šířky (přechod 
z 2,8" na 2,6"). Nový motor Bosch 
čtvrté generace je zde zakomponován 
do rámu v nejsilnější verzi CX. Baterie 
je u tohoto modelu zcela integrovaná 
ve spodní rámové trubce. Jedná se 
o Bosch PowerTube 500 Wh. Vkládá se 
zespodu a stačí jen povolit šroub víka 
a to odklopit, není potřeba žádné nářa-
dí. Víko je kovové a perfektně zapadá 
do rámu, aby během jízdy nevibrovalo. 
Baterie se dobíjí pomocí konektoru dole 
na sedlové trubce nad motorem. Rám 
slibuje extra tuhost už na první pohled, 
dimenzovaný je na jezdce o hmotnosti 
až 140 kg a pro pohodlný posed je 
zachován typický výrazný sloping. Ne-
chybějí pevné osy a nové je zpevnění 
v místě spojení sedlové a horní trubky. 
Na integraci baterie sice přibylo trochu 

materiálu navíc, ale nový model je i tak 
o něco lehčí než předchůdce, což je 
dáno především lehčím motorem a také 
zeslabovanými trubkami z hliníkové 
slitiny řady 6061. O centimetr se zkrátila 
délka zadní stavby a nahrává to lepší 
ovladatelnosti stroje. Kompaktní motor 
Bosch je z poloviny zakrytý nyní 
již konečně velkým převodníkem 
o 34 zubech, v tomto případě od znač-
ky e-thirteen s vodítkem řetězu. Brzdy 
jsou Shimano Acera, tedy dvoupístkové 

hydrauliky a na obou kolech s kotouči 
180 mm. Řazení je jedenáctirychlostní 
s kazetou 11–46 zubů. Komfort zajiš-
ťuje odpružená vidlice na vzduchovém 
systému Suntour Aion 35, která nabízí 
slušnou tuhost i citlivost a ve své kate-
gorii si nevede vůbec zle. Zdvih má 
120 mm a dá se zamykat z řídítek. Na 
závěr bychom ještě měli zmínit barvu, 
která je nepřehlédnutelná, doslova svítí 
i za šera a je výrazným pasivním bez-
pečnostním prvkem.

{ PRVNÍ JÍZDA }

STEVENS E-JUKE

Zdířka pro nabíjení na 

sedlové trubce nad 

motorem je specialita 

značky Stevens.

52   www.electricbikeaction.cz



STEVENS E-JUKE
Cena: 90 990 Kč
Motor: Bosch Performance CX G4, 

250 W a 75 Nm
Baterie: Bosch PowerTube 500, 

500 Wh / 13,4 Ah
Max. rychlost dopomoci: 25 km/h
Převodový systém: Shimano SLX/

XT, 11 rychlostí, kazeta 11–46, 
převodník 34 zubů

Brzdy: Shimano BR-MT400
Ovládání: Bosch Purion
Vidlice: SR Suntour Aion 35 RL-R, 

vzduchová, zdvih 120 mm
Rám: alu 6061, dvojitě zeslabovaný
Pláště: Schwalbe Nobby Nic 

Evolution 29 × 2,6"
Náboje: Shimano Deore XT
Ráfky: Sun Ringlé Duroc DR35
Hmotnost: 22,1 kg
Velikosti: 16, 18, 20, 22" (29")
Výrobce: www.stevensbikes.de
Distributor: www.cyklosvec.cz

VERDIKT
Dojem z jízd potvrzuje zde řečenou 

teorii o tuhosti, e-bike je to opravdu 
odolný a houževnatý. Robustní rám 
projede jak tank kudykoli. A vy to 
všechno režírujete za širokými řídítky, 
užíváte si dobré trakce širších pneu-
matik, vyvážené hmotnosti a sportovní 
geometrie. Vše dohromady se to spo-
juje v koktejlu perfektní ovladatelnosti, 
s podporou silného středového pohonu 
se vám chce uprostřed lesa objevovat 
stále nové a nové tajemné pěšinky 
a neznámé výjezdy. Do kopce sázíte 
rychlosti a motor si spokojeně vrní. Ne, 
není silnější než předchůdce. Není ani 
tišší – dokonce naopak! Ale je rozhodně 
kultivovanější a jemnější svým proje-
vem. Jako by lépe rozuměl potřebám 
jezdce a dokázal je přesně vycítit. I na 
nejvyšší dopomoc při jízdě do strmého 
kopce dokáže při jemném šlápnutí za-
táhnout citlivě a opatrně, aniž by vám 
utrhnul e-bike pod tělem a vystřelil ho 
vpřed. U pevného e-biku je větší prů-
měr kol 29" rozhodně výhodou, protože 
jízda je tak jistější a bezpečnější. Dobrá 
setrvačnost na rovinách zase pomůže 
vyšponovat maximálku klidně i nad 
limit 25 km/h. E-Juke si nechá líbit 
klidnou i dravou jízdu v terénu. Díky 
vyšší poloze širokých řídítek se e-bike 
výborně ovládá, rám je tuhý, a přitom 
kola a hlavně vidlice vpředu leccos 
utlumí. Geometrie je sportovní s ostrým 
sedlovým úhlem, stroj se nám tak ne-
zvedal ani do strmých kopců, naopak 
úhel hlavy je více položený. Ve sjezdu 
máme pocit jistoty a můžeme si dovolit 

občasnou parádičku a vždycky je to 
s rezervou. Německá technika tedy 
opět nezklamala a potvrdilo se, jak je 
důležitá geometrie a rozložení hmot-
nosti na rámu. Pokud bychom chtěli 

ještě dokonalejší E-Juke, mohl by být 
vybaven třeba teleskopickou sedlovkou 
a jedovatějšími brzdami, ale to je asi tak 
vše, co by nám mohlo scházet k maxi-
mální euforii. 

Zamykání přední vidlice. Pevná zadní osa přispívá k tuhosti.

Řídítka i s ovladačem Purion.

Menší rozměry dělají z motoru Bosch 

subtilního střízlíka.

Přehledný kokpit se zamykáním vidlice. Zavírání spodního krytu baterie.
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