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e-TEST KROSY

TECHNICKÝ POPIS

Vyšší posed díky lehce prohnutým řídítkům, 
ergonomické gripy, snadné ovládání zamykání 
vidlice, přehledný displej – nabídka Enigmy pro 
snadné seznámení s fenoménem nazvaným 
elektrokolo

Pohodlné sedlo s profilem, který bývá konstruo-
ván a označován jako dámský, ocenila pochvalně 
i pánská část testovací sestavy

Baterie svou přítomnost na rámu 
netají, i to je jeden z důvodů, proč se 
Enigma dostala v rámci kategorie na 
velmi příznivou hmotnost

rám Al-6061, db
vidlice RST ViV Air, 80 mm
kliky Shimano Steps, 38 z., 170 mm
řazení Shimano Deore, 1x10
přehazovačka Shimano Deore.
kazeta Shimano CS-HG50, 11–36 z.
brzdy Tektro Gemini, 180/180 mm
ráfky Author Xenon 29
pláště Author Speed Master, 29x1,75"
velikost 17"
hmotnost 21,3 kg
motor Shimano Steps DUE-6100,
36 V, 250 W
baterie Shimano E8010, 500 Wh
cena 63 990 Kč
www.author.eu

Asistence motoru při jízdě po rovině (asfalt)
Jaký byl váš pocit z jízdy po rovině? Zabíral motor rovnoměrně a plynule,
nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

Asistence motoru při trekingové jízdě (šotolina do mírného stoupání)
Jaký byl váš pocit z trekingové pasáže? Zabíral motor rovnoměrně a plynule,
nebo příliš brzy, příliš pozdě, vypínal nebo „cukal“?

Asistence motoru při terénní jízdě (prudké stoupání)
Jaký byl váš pocit z terénní jízdy do stoupání? Byl výkon motoru dostatečný,
dynamický, nebo „vadnul“?

Jízda bez motoru (300 metrů)
Je jízda bez motoru snadná, nebo lze šlapat jen ztěžka?
Cítili jste nějaký odpor motoru?

Hlučnost/vibrace
Jaká byla subjektivní hlučnost motoru? Cítili jste vibrace?

Ovládání elektrokola
Jak složité bylo elektrokolo zapnout a za jízdy ovládat?
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KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ  (maximální možný počet bodů 5)

52,8 km
DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST

3,55
CELKOVÝ POČET BODŮ

VERDIKT
Jen málokdo by dokázal 
ovládat šifrovací stroj 
Enigma, alespoň pokud 
jde o jméno inspirátora 
tohoto Authora. Dámská 
Enigma je jeho pravý opak, 
jako vstup do kategorie 
elektrokol pro dívky a ženy 
všeho věku nabízí snadné 
ovládání, pohodlí v rámci 
kategorie nadprůměrné, 
vše v příjemném barevném 
provedení.

AuthorEnigma
Český Author od počátku své činnosti rozprostřel svůj zá-

jem v široké škále – od profesionálních cyklistů až po běžné 
víkendové nebo dovolenkové uživatele kola, pro něž je jízdní 
kolo jen jedním z mnoha typů sportovního vybavení nebo do-
konce regulérním dopravním prostředkem. Přestože dodnes 
Author spolupracuje se silničním profesionálním týmem, který 
svými koly zásobuje a z jehož zkušeností a nejpřísnějších ná-
roků těží, nejsilnější je v segmentu dostupných, ale kvalitních 
kol pro nejširší masy. Kola krosová, trekingová, městská a hor-
ská kola s pevným i odpruženým rámem pokrývají hlavní část 
nabídky této značky a v posledních letech jsou právě zástupci 

těchto skupin obohaceni i o elektropohon. Vznikly nové ka-
tegorie kol, jejichž zástupci stihli za šest let projít i výrazným 
vývojem. Motor se přestěhoval ze zadního náboje do středu 
kola, čímž se podařilo kolo lépe vyvážit a posunout generač-
ně dál. Elektrokolo tak má čitelnější jízdní vlastnosti. Baterii 
již také nenajdeme na zadním nosiči, ale na spodní rámové 
trubce, více či méně integrovanou. A přesně tak je postavena 
i  Enigma, v duchu tradic značky vybavena komponenty Shi-
mano, a to i  ‚elektrickými‘, zde konkrétně motorem a baterií 
Steps řady 6100.

Sára Na asfaltu velmi dobré, i v lese jelo v pohodě, nemusela jsem se moc dřít, bez motoru jede úplně bez obtíží. Je to 
dnes první kolo a elektrická pomoc mě příjemně překvapila.
Matěj Jsem z něho nadšený, kolo jede hrozně pěkně, dovedu si ho představit i v lehčích terénech, po rovině i na šotolině 
jede snadno, má odpich. Do kopce vzhledem k zaměření kola trochu ztrácí dech. Posed dobrý, snadné ovládání, pocitově 
i ve skutečnosti lehké kolo, překvapilo mě.
Daniela Moc příjemná jízda, v kopci mu trochu chybí proti horským kolům síla, ale samozřejmě to není kolo do těžkého 
terénu. Všude jinde úplně bez připomínek, hezky se ovládá, příjemně se na něm sedí.
Richard Do kopce i na nerovném terénu, všude je v pohodě, motor necuká, má čitelný projev, dobře reaguje na tlak na 
pedál.
Zuzana Úžasné kolo, asfalt, šotolina, žádný problém na těchto površích. I při nižší frekvenci šlapání zabírá do kopce 
dostatečně a plynule, celkově lehký dojem.

PRVNÍ DOJMY TESTERŮ


