STEVENS WHAKA ES
TESTER PETR DUCHÁČEK
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Bytelný
all mountain
Vzpomene-li si pozorný čtenář, tak jsem si při přebrání kola vytyčil

Jistě, je to trochu psychologický prvek, dojem, ale když se dívám

kleslé stránky.
dobu testu jsem si nedokázal aspoň pro sebe ospravedlnit použití
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ným kolem. Trochu jsem jí však musel pomoci úpravou kokpitu. Původní 65 mm dlouhý představec mi nevyhovoval tak, jak bych chtěl.
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už jen vyměňoval běžné spotřební komponenty, jako jsou destičky
kud nic jiného, tak alespoň přidat bashguard. Pravda ale také je, že

dicích kladek jsem tento neduh opravdu očekával. Shimano asi ví,

nosti jsou přesně těmi, které výborný all mountain umí trochu srazit

Shadow Plus.

ré většinou poukáže až dlouhodobější test. Normálně bych nad nimi

mžitě bych vyměnil ráfky DT Swiss M 1700 Spline Two. To, jak jsou
vždyť tak velký výrobce, jako je Stevens, musí mít armádu testovacích jezdců. Ti se spíš věnují vlastnímu naladění rámu s odpružením,
které tomu odpovídá, je perfektní, a výsledné katalogové modely jsou
Pokud byste se mě zeptali, komu bych kolo doporučil, tak moje od-

keparku? Pak je pro vás Whaka ES jako dělaná. Je to každodenní bike
vodních rychlostních zkoušek jsem proto sedlovku raději ještě celou

Petr Ducháček

GEOMETRIE (vel. 20“)
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STEVENS WHAKA ES

rám třikrát zeslabovaná hliníková slitina 7005, boostová pevná 12mm osa
vidlice Fox Float 34 Performance, boostová pevná 15mm osa
tlumič Fox Float Performance DPS řazení/přehazovačka/přesmykač
Shimano XT (2×11, kazeta 11–42 zubů)
kliky Shimano XT (převodníky 36/26 zubů)
brzdy Shimano XT (kotouče
203/180 mm) zapletená kola DT Swiss M 1700 Spline Two
pláště (P/Z) Schwalbe Nobby Nic Evolution 27,5×2,25“
sedlovka Kind Shock CRUXi, zdvih 125 mm
sedlo
Oxygen Roccia řídítka Spank Oozy Trail, 760 mm
představec Spank Oozy Trail, 65 mm zdvihy 150/150 mm (P/Z)
hmotnost 13,75 kg (vel. 20“, bez pedálů)
hmotnost
pláště/duše 745/190 g hmotnost kol (P/Z)
1905/2395 g (včetně plášťů, duší, kazety, kotoučů, bez pevných os)
cena
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