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Už loni v září při prvním svezení 
jsme tušili, že regulérní a skuteč-
ně detailní test novinky Ennyx 

s motorem Brose od české značky 
4EVER bude velice zajímavou zku-
šeností. A protože jsme chtěli toto 
elektrokolo poznat opravdu dokonale, 
objednali jsme si prostřední ze dvou 
dostupných modelů Ennyx 2 hned 
v obou volitelných variantách, tedy 
s průměrem kol 27,5" a 29". Jako by 
té variability bylo málo, výrobce ze 
Studénky nám chtěl ještě více zamotat 
hlavu, takže Ennyx na devětadvacítkách 
byl vyveden v černo-zeleném designu, 
zatímco Ennyx s koly menšího průmě-
ru (ale s objemnějšími pneumatikami 

kategorie Plus) byl černo-červený. V re-
dakci nám tedy přistála dvě elektrokola 
a ke každému z nich černý vak s logem 
značky a s úhledně stočenou nabíječ-
kou a klíči od baterie uvnitř.

NESKRÝVANÁ BYTELNOST
Při prvním seznámení s kolem si 

člověk vychutnává čerstvé dojmy, vůni 
nového a terénem zatím neposkvrně-
ného materiálu. Rám je vyroben z hli-
níkové slitiny a jeho centrem je spodní 
rámová trubka zhruba čtyřhranného 
profi lu s plně integrovanou baterií. Na 
část s úložištěm energie pak navazuje 
oblast středu, kde je uchycen typicky 
natočený pohon Brose. Rám si nehraje 

na nějaké vyumělkované a přehnaně 
něžné a uhlazené přechody, které by 
maskovaly to, co ani nelze skrýt: zkrát-
ka a dobře spodní trubka musí být 
bytelná, aby unesla baterii, a ke zbytku 
rámu musí být přivařená pořádnými 
„housenkami“, aby se e-bike při šlapání 
nebo ve sjezdu pod jezdcem nekroutil 
a nakonec nerozpadl. Na elektrokolo 
nejen při jízdě v terénu, ale i po hlad-
kém podkladu ve sjezdech či výjezdech 
totiž působí mnoho sil v protichůdných 
směrech, a proto je žádoucí, aby byla 
oblast hlavové trubky a navazujícího 
řízení a rovněž oblast šlapacího stře-
du, motoru a spodní trubky s baterií 
co nejpevnější a nejstabilnější. Proto 

{ BIKE TEST }

4EVER ENNYX 2
27,5 PLUS VS. 
4EVER ENNYX 2 29
Super e-bike dvou tváří

Text a foto: Ondřej Vysypal
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majiteli Ennyxu dodají bytelné a při-
znané svary na hlavové trubce i kolem 
středu potřebný pocit jistoty, že se 
může na solidně pospojovaný rám 
opravdu spolehnout. Také zadní stavba 
rámu je profi lována na podporu torzní 
tuhosti. Můstek spodní zadní vidlice 
je součástí samotného středu, ze kte-
rého vycházejí spodní vzpěry. V místě 
zadních patek se potkávají s horními 
vzpěrami a míří vzhůru k sedlové trub-
ce, aby se protnuly s horní rámovou 
trubkou. Z konstrukce rámu vyzařuje 
čistota a jednoduchost. Ennyx si v tom-
to nehraje na žádnou zdobnost, naopak 
jen bytelnou konstrukcí potvrzuje, že 
motor s jedním z nejsilnějších točivých 

momentů mezi běžně dostupnou sé-
riovou produkcí se zkrátka nesmí z e-
-biku utrhnout nebo ulomit při prvním 
šlápnutí.

CHCEME VÍCE TUNINGU!
Černá barva na rámu je pochopitelně 

dominantní, ale minimalistické barevné 
motivy v zelené nebo červené (podle 
konkrétního modelu) dokáží celkové 
vzezření elektrokola patřičně zjemnit. 
Při osazování doplňků by se dalo mno-
hem více „vyřádit“ a za minimální nákla-
dy navíc odlišit obě varianty ještě větší 
měrou pomocí eloxovaných doplňků, 
jako jsou podložky pod představcem, 
víčko hlavového složení, drobné šroub-
ky, upínáky sedlovky a tak dále. Líbil 
by se nám i zelený, respektive červený 
košík na lahev, což už je věc budou-
cího majitele. Pevné komponenty jako 
představec, řídítka a sedlo jsou s logem 
výrobce, a sice zkráceně 4EX. Gripy 
mají zajímavou profi laci, dobře se drží 
a jejich barevné odlišení je přesně tím 
typem chytrého detailu, který vítáme. 
Trochu jsme se pozastavili nad uni-
verzálním černo-bílým sedlem, které 
by také mohlo nést stopy zelené nebo 
červené individualizace, ale při pohledu 
do tabulek jsme zjistili, že toto odlišení 
nabízí pouze nejlevnější dvojice Ennyx 3
u levnějšího sedla Selle Royal. Ovšem 
náš model Ennyx 2 stejně jako vrcholný 
model Ennyx 1 má kvalitnější sportovní 
sedlo Selle Italia X1, bohužel již bez ba-
revného odlišení.

KOMPONENTY DĚLAJÍ CENU
Komponentové osazení Ennyxu 2 

je popsáno v tabulce a odpovídá ce-
novému zařazení v rámci dalších dvou 
modelů. Vzduchová vidlice RockShox 
Recon je dobrou ekonomickou volbou, 
u modelu 1 bychom si bývali mohli 
užívat chod její vyspělejší sestřičky 
RockShox Reba. Vpředu je na klikách 
pouze jeden převodník, který pracuje se 
zadní 10rychlostní kazetou o rozsahu 
11–42 zubů (zatímco u modelu Ennyx 1
je škála na 11rychlostní kazetě 11–46 
a u modelu Ennyx 3 je to pak rozsah 
devítirychlostní kazety 12–36 zubů). Ne-
musíme nahlas říkat, která varianta se 
nám zamlouvá nejvíc, to je jasné. Nic-
méně nás do budoucna bude zajímat 
jiné srovnání: o kolik a v čem přesně 
je lepší Ennyx 1 než Ennyx 3? Bude to 
souboj na pohled stejných e-biků s od-
lišnými komponenty a s rozdílem v ceně 
17 tisíc korun (Ennyx 1 stojí 76 990 Kč 
a Ennyx 3 pořídíte už za 59 990 Kč). Vy-
platí se investovat peníze navíc, anebo 
lepší komponenty nedělají takový roz-
díl? To bude zajímavé zjištění. 

PŘEDLETOVÁ PŘÍPRAVA
Nyní ale zpět k našemu modelu 

Ennyx 2, který je někde uprostřed. Proč 
se zaobírat otázkami „co by, kdyby…“, 
když před námi stojí dva konkrétní e-
-biky, evidentně sourozenci, na kterých 
už máme nasazené vlastní pedály! 
Pro zapnutí motoru stačí krátký stisk 
a zelené diody potvrdí jeho aktivaci. 
Na rámové trubce pak máme stupnici 
pěti diod znázorňujících podle procent 
zásoby energie v baterii. Na úhled-
ném centrálním ovladači neboli budíku 
najdeme všechny důležité informace 
včetně zvoleného režimu dopomoci od 
vypnuto přes Cruise, Tour až po Sport. 
Změny provádíme na jednoduchém, 
drobném a dobře dostupném řídítko-
vém ovladači u levé ruky. Na držáku 
displeje najdeme USB konektor pro 
diagnostiku, aktualizaci softwaru i dobí-
jení mobilu nebo navigace na řídítkách. 
Přehazujeme u obou elektrokol podlož-
ky pod představcem nahoru, abychom 
trochu upravili, „znormálnili“ posed na 
nové testovačce s nezaříznutým krkem 
vidlice. Kvůli této úpravě na našich fo-
tografi ích nemá displej optimální polohu 
rovnoběžně s představcem, ale naopak 
se trochu opírá o trčící sloupek vidlice, 
to je ovšem pouze věc tohoto konkrét-
ního nastavení a nezaříznutí sloupku 
vidlice. Nastavujeme výšku sedla, kon-
trolujeme dotažení klik a přehazovačky 
a vše se zdá být v pořádku. 

Ano, z pohledu cyklistických kompo-
nentů je skutečně vše perfektně připra-
veno, dálkové zamykání vidlice je také 
na správném místě a funguje. Kdo má 
větší dlaně a nevejde se pohodlně do 
úchopu, může si ještě řazení i brzdové 
páky odsunout o jeden dva centimetry 
směrem dovnitř. Na 720milimetrových 
řídítkách je místa opravdu dostatek. 
Změny převodů fungují bezchybně, 
řazení je precizně seřízeno. Chod brzd 
je rovnoměrný a spolehlivý od samého 
startu. Po zajetí desítkami kilometrů 
a zahřátí v prvních sjezdových pasážích 
se brzdy v ekonomické variantě od Shi-
mana stávají našimi dobrými a mimořád-
ně spolehlivými kamarády během všech 
dalších jízd v rukou dokonce tří různých 
testerů. 

HURÁ DO LESA!
Jdeme tedy odšpuntovat zátku ničím 

neředěné radosti a vrháme se rovnou 
ze dveří redakce do nitra blízkého lesa 
se všemi jeho nástrahami: klouzavými 
kořeny ukrytými pod spadaným listím, 
terénními cestičkami s vyčuhujícími os-
trými kameny i pařezy a také pasážemi 
s hutným a lepivým travnatým porostem 
na pasece plné zarůstajících pařezů 
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a větví, přes kterou se prostě musíte 
probojovat hrubou silou. Na začátek si 
osedlávám variantu s pluskovými pneu-
matikami a kolegovi Zdeňkovi předávám 
variantu s užšími 29palcovými koly. „Jen 
si ho vezmi, galuskáče,“ dodávám v žer-
tu s trochu jízlivým nádechem, protože 
už od loňské zkušenosti a prvního sve-
zení tuším, která 
varianta bude 
mým favoritem. 
Běhoun 27,5pal-
cové gumy v pluskové 
variantě (a také na širších 
ráfcích) je daleko lépe rozložen, 
styčná plocha s povrchem je vět-
ší a zatáčení a klopení kola prostě 
jistější. Ve sjezdu do lesa ještě nevě-
nujeme pozornost chodu motoru, ale 
po rovině a najetí do prvního stoupání 
na sebe uznale pokývneme. S jeho 
kultivovaným projevem jsme spokojeni 
– je tichý, bez škubání i „dojezdů“ při za-
stavení šlapání. Kolem hranice 26 km/h 

zcela přirozeně přestane pomáhat, ale 
není to doprovázeno žádným cuknutím 
nebo zabrněním či drkotáním. Prostě 
přestane pomáhat a šlapání jen nepatr-
ně ztuhne, neboť kdo chce jet rychleji, 
musí překonávat odpor uvnitř motoru. 
Když se vrátíme pod hranici 25 km/h, 
tak motor pomáhá elegantně, jemně, 

kultivovaně a se silou, 
kterou nedává nijak 
okázale najevo, ale 

dávkuje ji jaksi zvolna, 
postupně a pěkně odspodu. Po-

chopitelně záleží na zvoleném režimu 
dopomoci, který máte zrovna na 
displeji. Kola Ennyx jsou vybavena 
motorem Brose ve variantě T (letos 
budou u některých značek do 
modelových řad postupně 
nasazovány modely 

38   www.electricbikeaction.cz

e-Bike_01_2018.indd   38e-Bike_01_2018.indd   38 12.02.2018   13:18:1512.02.2018   13:18:15



Brose S, které jsou lépe vyladěné, nekla-
dou žádný odpor při šlapání a vykazují 
vyšší výkon) a můžeme 
konstatovat, že jeho 
projev je vynikající. 
Ani v nejvyšším re-
žimu Sport vás ze 
sedla nesundávají 
žádné brutální ná-
stupy motoru a ne-
čekané záběry „na 
plný kotel“. Zátah je 

opravdu lineární podle síly a frekvence 
šlapání. Pokud se mi zdá, že stoupání 

zvládnu s menším stupněm dopo-
moci a nepotřebuji nutně rozrývat 

lesní hrabanku až na podklad, 
tak zařadím stupeň Tour, ně-

kdy dokonce pouze základní 
Cruise, u kterého už je třeba 
pořádně dupat, abyste zdo-
lali prudký kopec a zvládli 
souboj s gravitací.

JSEM UŽ 
V E-BIKOVÉM 
NEBI?

Dovoluji si na svém 
sedmadvacetipalco-
vém Ennyxu stále více 
a více riskantní a rychlé 
průjezdy terénem. Vid-
lice pracuje dobře a její 
nahuštění mi vyhovuje, 
zámek takřka nepoužiji. 

Brose S, které jsou lépe vyladěné, nekla-
dou žádný odpor při šlapání a vykazují 
vyšší výkon) a můžeme 
konstatovat, že jeho
projev je vynikající. 
Ani v nejvyšším re-
žimu Sport vás ze
sedla nesundávají 
žádné brutální ná-
stupy motoru a ne-
čekané záběry „na 
plný kotel“. Zátah je

opravdu lineární podle síly a frekvence 
šlapání. Pokud se mi zdá, že stoupání 

zvládnu s menším stupněm dopo-
moci a nepotřebuji nutně rozrývat 

lesní hrabanku až na podklad,
tak zařadím stupeň Tour, ně-

kdy dokonce pouze základní 
Cruise, u kterého už je třeba
pořádně dupat, abyste zdo-
lali prudký kopec a zvládli 
souboj s gravitací.

JSEM UŽ 
V E-BIKOVÉM 
NEBI?

Dovoluji si na svém
sedmadvacetipalco-
vém Ennyxu stále více
a více riskantní a rychlé 
průjezdy terénem. Vid-
lice pracuje dobře a její 
nahuštění mi vyhovuje, 
zámek takřka nepoužiji. 

4EVER Ennyx 2 ve verzi 27,5 Plus 
v zelené barvě jako doklad o variabilitě 
tohoto modelu.
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Díky upuštění tlaku v pneumatikách 
jsem velmi spokojen i s utlumením 
všech rázů pod zadním kolem a jízda 
je navýsost příjemná a jistá. Když si 
myslím, že lepší už to být nemůže a že 
každou chvíli již musím vstoupit do e-
-bikového nebe, vytrhne mě ze snění 
Zdeňkova stopka a žádost o výmě-
nu. S devětadvacítkou, kterou sedlá 
a sleduje moje stopy, si poradí hravě 
i v nejtechničtějších pasážích coby 
zkušený biker a sjezdař. Po nějakém 
čase ale chce zkusit také něco jiného. 
Dávám mu tedy Ennyxe s tlustými gu-
mami a beru si jeho devětadvacítku. Při 
pohledu na úzké obruče si pomyslím 
něco o silničce anebo krosovém elek-
trokole a s lehkými obavami nasedám. 
Pneumatiky jsou více nahuštěné, ale už 
to nechávám být a vydávám se vstříc 
drncavým cestičkám zaříznutým ve 

svahu. Nemohu říct, že bych byl zkla-
maný, to vůbec. Devětadvacítka jede 
pěkně, celkem jistě a po chvíli se opět 
dostaví ta známá bikerská euforie, když 
párkrát poskočíte anebo projedete za-
táčku v ukázkovém náklonu. Nicméně 
mi stále přijde, že když už mohu mít 
objemnější gumy, tak proč se v pravém 
lesním terénu trápit s užší pneumati-
kou? Ano, větší průměr 29palcového 
kola dovolí sám o sobě snadněji projet 
příkopy nebo brázdy v terénu plném 
listí a větví, takže se jen tak do nějaké 
díry nezapíchnete. Ale menší průměr 
s objemnější pneumatikou je natolik 
hravý a terénu přístupný, že si na stej-
ných místech poradí stejně dobře. Bě-
hem asi tříhodinového brouzdání lesem, 
fotografování a debat si obě verze ještě 
několikrát prohazujeme, abychom se 
ujistili ve svých názorech.

VERDIKT
Obě varianty Ennyxů jsou vynika-

jící. Jsou si v mnohém velmi blízko 
a současně ve svých krajních polohách 
odlišné skoro jako oheň a led: záleží, 
jak daleko je jezdec ochoten zajít. V ex-
trémním terénu dominuje verze 27,5 
Plus, při sportovních vyjížďkách a ces-
tách napříč krajinou s větším podílem 
asfaltu to bude lépe utíkat na modelu 
29. Tato variabilita průměrů kol na 
stejném rámu je velmi prospěšná pro 
osvětu a trh s elektrokoly jako takový. 
Vždyť co může být pro zákazníka lep-
šího než možnost zvolit si e-bike svých 
snů, a navíc specifi kovaný přesně podle 
typu ježdění, které s ním chce provozo-
vat? Případně si ke zvolenému modelu 
pořídit ještě druhý set zapletených kol 
s plášti, kazetou i brzdovými kotouči, 
aby byla možná výměna podle typu 

Zde je naše dvojice pohromadě a zdálky je vidět, že plusková kola s objemnějšími pneumatikami dávají červenému Ennyxu lepší 
terénní předpoklady. Níže detaily komponentů shodných pro obě kola (s výjimkou barevně laděných gripů).
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vyjížďky (viz přehled v tabulce níže). To 
je přece nabídka z kategorie snů!

Obě varianty mají jedno společné: 
perfektní motor Brose, který si nás 
získal tím, že nikomu nevnucuje svoji 
sílu, že nekřičí do světa, jak je dobrý, 
ale pěkně v klidu a s rozmyslem to kaž-
dému ukáže, když na to přijde. Musíte 
hodně řadit a točit, abyste ho v těch 
nejprudších výjezdech dokázali vybičo-
vat k dravému výkonu jeho konkurentů, 
to znamená Bosch CX, Yamaha PW-X 
anebo Shimano E8000. Newtonmetry 
mu nekapou ze všech pórů a nehrne se 
ve stoupání bezhlavě vpřed silou loko-
motivy jako třeba zmíněný Bosch, ale 
podobná síla v něm skutečně je ukrytá. 
Je nezbytné naučit se všechen ten skry-
tý výkon najít a vyzobat jej z jeho útrob 
vlastní předvídavostí, kadencí šlapání 
a včasným řazením. Je potřeba naučit 
se s ním jezdit a odmění se vám jako 
věrný a tichý pracant, který nikdy neod-
mlouvá a nikdy neselže. Jeho apetit po 
energii z baterie BMZ hodnotíme jako 
průměrný, spíše menší, což je rozhodně 
dobrá zpráva. Bez problémů jsme s va-
riantou na pluskových gumách natočili 
při celodenním popojíždění téměř ke 
stovce kilometrů, aniž bychom baterii 
vyprázdnili. Při intenzivním terénním řá-
dění s velkým převýšením jsme za zhru-
ba dvě hodiny spotřebovali přibližně 
60 % baterie – vždy záleží na tom, zda 
jedete stále v módu Sport anebo doká-
žete baterii také šetřit v nižších režimech. 

Co by se dalo zlepšit? Ještě lepší 
designové vyladění obou barevných 
verzí, neboť síla je skryta v detailu a zde 
se nabízí prostor. Dále větší důraz na 
spasování krytu baterie s rámem, pro-
tože na různých modelech může být 
dosedová plocha a z toho vyplývající 
vibrace a případné klepání také růz-
né, jak jsme zjistili. Za úvahu by stála 
i montáž Gearsensoru pro jemnější řa-
zení v tahu a úlevu namáhanému řadicí-
mu systému. A poslední věc – od námi 
testované verze Ennyx 2 výše bychom 
se přimlouvali za montáž teleskopické 
sedlovky (třebaže to zahýbe s cenou), 
neboť v náročném terénu bude v rukou 
nadšenců opravdu stále v permanenci. 

Ennyx se přes všechny naše hni-
dopišské výtky povedl a o to více nás 
těší, že se takto skvělé elektrokolo 
pyšní nálepkou Made in Czech Repub-
lic. Zkušenosti konstruktérů z továrny 
4EVER ve Studénce se nyní evidentně 
zhodnocují. To by v tom byl čert, aby se 
fakt, že se jedná o největšího domácího 
výrobce elektrokol (roční výroba 50 tisíc 
elektrokol, z větší části pro zahraniční 
značky), neprojevil i na výsledku v jeho 
vlastní kolekci! �

V testu jsme hovořili o možnosti přikoupení setu zapletených kol navíc ke zvolené-
mu modelu, abyste mohli naplno využívat potenciálu e-biku. Takto výhodně extra 
sety kompletních kol s kazetou, brzdovým kotoučem, navíc obuté do kvalitních 
pneumatik samostatně neseženete. Zde je cenový přehled pro lepší orientaci:

model elektrokola
4EVER Ennyx

Samostatné elektrokolo: 
varianta buď 29, 
nebo 27,5 Plus

Model 29 a k němu extra 
zapletené sety kol 27,5+ 
včetně pneumatik, kazety 

a brzdového kotouče

Ennyx 1 (převody 1 x 11) 76 990 Kč 80 990 Kč

Ennyx 2 (převody 1 x 10) 67 990 Kč 71 290 Kč

Ennyx 3 (převody 1 x 9) 59 990 Kč 62 980 Kč
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NĚKDO JE NA BLONDÝNKY, 
NĚKDO NA BRUNETKY

{ BIKE TEST }

Posoudit dva prakticky totožné e-
-biky na různých rozměrech kol 
není lehký úkol. Vždy hrají roli 

osobní preference. Vždyť to znáte, 
někdo je na blondýnky, někdo na bru-
netky… Jenže rozkaz z redakce zněl 
jasně: oba Ennyxy pořádně protáhnout 
terénem a srovnat jejich jízdní vlast-
nosti. Jako první jsem se chopil řídítek 
modelu Ennyx 29, už nebudu opakovat, 
že je to prostřední model z nabídky 
s označením 2. Původně jsem chtěl 
dříve protáhnout jeho bráchu na maca-
tých pláštích 27,5+, ale osud a logistika 
v redakci tomu chtěly jinak, takže jsem 
vyrazil na devětadvacítkách. Tato verze 
se hned při našem prvním kontaktu mu-
sela vypořádat s lehkými předsudky. Po 
letech strávených na lehkých klasických 
kolech enduro preferuji také u e-biků 
jistotu širších plášťů. První vyjížďka od-
startovala v zimních večerních hodinách 
ostatně jako převážná většina mých 
dalších testovacích jízd. Při teplotě pod 
bodem mrazu a ve tmě. S čelovkou 

a dalšími světly na řídítkách a sedlovce 
jsem tedy vyrazil vstříc městu i terénu.

LADNÁ ENERGIE
Hned od prvního šlápnutí mě uchvá-

til chod motoru Brose. Ennyxu dává 
skutečně ladnou energii. Podpora nemá 
zpoždění, vše běží hladce, přirozeně, 
bez nadbytečného hluku a jakéhokoli 
cukání či vynechávání. Po pár minutách 
jsem si v sedle připadal přesně tak, jak 
by si člověk na e-biku připadat měl. To-
tiž jako by žádná podpora neexistovala. 
Jako bych šlapal jen já sám, za své. Při 
přepínání tří režimů podpory jsem si 
během chvilky uvědomil, že moje zimní 
testovací vyjížďky nebudou z časových 
důvodů delší než hodinové, takže mohu 
motor ždímat naplno a zásoby energie 
v baterii tak budou dostatečné. Po pr-
votním důkladném otestování nejslabší-
ho módu podpory Cruise se k němu už 
prakticky nevracím. Ano, vyjedu s ním 
kopec, podpora je cítit, ale tak nějak 
to nemá šťávu. Jezdím tedy výhradně 

v režimu plné podpory Sport. Jen ze 
zajímavosti občas přepínám do střední-
ho módu Tour a vracím se do stejného 
úseku, abych si potvrdil, jak velký vliv 
při výjezdu extrémně náročných pasáží 
má intenzita podpory motoru. A věřte, 
že má. V režimu Sport do kopce přes 
kameny a velké kořeny letím jako na 
enduro motorce. E-bike hltá terén a já 
šlapu do pedálů a koriguji řízení. Režim 
Tour už vyžaduje mnohem větší pozor-
nost za řídítky a také řádné přitlačení do 
pedálů. Při testech základního režimu 
podpory jsem však sám sebe usvědčil 
z lenošství. Pokud by to byla moje první 
jízda na elektrokole, určitě by mi i tento 
režim podpory stačil a užíval bych si 
ho. V porovnání se střední a plnou pod-
porou je však základní režim motoru 
Brose opravdu jen základní a při mých 
intenzivních nočních testovacích jíz-
dách jsem s ním zkrátka neztrácel čas. 
Jediným důvodem dvojitého zmáčknutí 
dolní šipky ovladače a přepnutí na nej-
slabší podporu samozřejmě může být 

Text: Michal Berka, foto: Ondřej Vysypal
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4EVER ENNYX 2 27,5 PLUS
Cena: 67 990 Kč
Pohonná jednotka: středový pohon Brose Drive Unit,

250 W, maximální točivý moment 90 Nm
Baterie: integrovaná baterie Brose 36 V 

s kapacitou 500 Wh
Ovládací displej: kompaktní LCD displej Brose
Řídicí jednotka: integrovaná Brose
Doba nabíjení: 4,5 h
Nejvyšší rychlost asistence: 25 km/h
Celkový dojezd: 40–120 km (podle zatížení, profi lu trasy 

a použitého režimu podpory)
Rám: hliníkový rám Alu 7005 TB, battery integrated
Odpružená vidlice: vzduchová vidlice RockShox Recon 

29B 120 mm s pevnou přední osou standardu Boost 
110 × 15 mm

Zapletená kola: 27,5+ kola s ráfky Mach 1 Trucky 
a náboji Shimano Deore M6020

Pláště: Schwalbe Nobby Nic (27,5 × 2,8")
Komponentová sada: desetirychlostní mechanická 

sada (přehazovačka Shimano Deore, řazení Shimano 
SL-M6000, kazeta Shimano HG50 11–42 zubů, 
řetěz KMC X10)

Kotoučové brzdy: hydraulické kotoučové brzdy Shimano 
BR-M365 s kotouči o průměru 180 mm vpředu 
a 160 mm vzadu)

Kliky: FSA
Řídítka: 4EX sand blasted (31,8 / 720 mm)
Představec: 4EX sand blasted (31,8 / 90 mm)
Sedlovka: 4EX sand blasted (31,6 mm)
Sedlo: Selle Italia X1
Hmotnost: 22,5 kg (velikost 19")
Dostupné velikosti: 17" / 19" / 21"
Kontakt na výrobce: www.4ever.cz

4EVER ENNYX 2 29
Cena: 67 990 Kč
Pohonná jednotka: středový pohon Brose Drive Unit, 

250 W, maximální točivý moment 90 Nm
Baterie: integrovaná baterie Brose 36 V 

s kapacitou 500 Wh
Ovládací displej: kompaktní LCD displej Brose
Řídicí jednotka: integrovaná Brose
Doba nabíjení: 4,5 h
Nejvyšší rychlost asistence: 25 km/h
Celkový dojezd: 40–120 km (podle zatížení, profi lu trasy 

a použitého režimu podpory)
Rám: hliníkový rám Alu 7005 TB, battery integrated
Odpružená vidlice: vzduchová vidlice RockShox Recon 

29B 120 mm s pevnou přední osou standardu Boost 
110 × 15 mm

Zapletená kola: 29" kola s ráfky Mach 1 Neo Disc 
a náboji Shimano Deore M6020

Pláště: Schwalbe Smart Sam (29 x 2,25")
Komponentová sada: desetirychlostní mechanická 

sada (přehazovačka Shimano Deore, řazení Shimano 
SL-M6000, kazeta Shimano HG50 11–42 zubů, 
řetěz KMC X10)

Kotoučové brzdy: hydraulické kotoučové brzdy Shimano 
BR-M365 s kotouči o průměru 180 mm vpředu 
a 160 mm vzadu)

Kliky: FSA
Řídítka: 4EX sand blasted (31,8 / 720 mm)
Představec: 4EX sand blasted (31,8 / 90 mm)
Sedlovka: 4EX sand blasted (31,6 mm)
Sedlo: Selle Italia X1
Hmotnost: 22,5 kg (velikost 19")
Dostupné velikosti: 17" / 19" / 21"
Kontakt na výrobce: www.4ever.cz

šetření energie při dosahování vzdále-
ného cíle vyjížděk, to chápu.

ENNYX 29 MĚ BAVÍ
Zpět ale k rozměru kol. Devětadva-

cítek na e-biku bez zadního odpružení 
jsem se prostě obával. Hned po průletu 
prvními kořeny mě ale strach přešel. 
Tento 4EVER je první terénní e-bike, 
který mě na 29palcových kolech vážně 
baví. A hlavně ve výjezdech. Záměrně 
jsem si přidával těžší a těžší výjezdové 
pasáže a měl u toho úsměv na tváři. 
V hlavě jsem měl ale pořád myšlenky 
na sjezdy, náročné sjezdy. Tam většina 
e-biků na velkých kolech vadne. Ennyx 
29 byl ale zase dobrý. Rychlé kličkování 
zleva doprava, zavřené zatáčky, vyšší 
i nižší rychlosti, dobrzďování. Tam všu-
de se cítím příjemně. Samozřejmě s vě-
domím toho, že hardtail nemůže nikdy 
prolétnout extrémně náročným terénem 
tak jako celoodpružený stroj. Geometrie 
této dvacetdevítky mě prostě nečekaně 
baví. Chvílemi jsem si přišel jak Jarda 
Kulhavý, když kličkuje trasami světo-
vých pohárů. Moje průměrné rychlosti 
se mu možná v tu chvíli i vzdáleně 
přibližovaly. 

Po týdnu stráveném společně 
s Ennyxem 29 přišel čas na výměnu 
za stejný stroj se shodným rámem, ale 
obutím 27,5+. Dříve mě u trailových 
elektrokol vždy přesvědčily pluskové 
pláště. Že právě ony jsou tou jedinou 
správnou volbou e-mountainbikerů. 
Hned od prvního šlápnutí na druhém 
testovaném stroji jsem ale začínal tušit, 
že mě Ennyx chce přesvědčit o opaku. 
Úvodní kilometry mé první testovací 
jízdy vedly totiž pražskou betonovou 
džunglí a v té mě Ennyx na pluskových 
kolech prostě a jednoduše nebavil. 

VZPOMÍNKY NA BRÁŠKU
Připadal jsem si líně, chvílemi sko-

ro jako na fatbiku, a spíše pro zábavu 
jsem se v sedle pohupoval a poslouchal 
hučení vzorku na pevném podkladu. Zá-
bavnější začal Ennyx být až na hlíně. Ale 
méně, než jsem čekal. V průběhu dalších 
jízd jsem se často přistihl, jak vzpomí-
nám na jeho 29palcového brášku, který 
byl svižnější, univerzálnější – a co bych 
nikdy nevěřil, že vyslovím, tak pro mne 
opravdu zábavnější! Mnohokrát jsem 
musel až vymýšlet, jaký těžší terén bych 
ještě vyhledal, abych pořádně ocenil 

Ennyxe na pluskových kolech. Mnoho 
takových skalek, odkloněných pěšinek 
nebo sešupů ve svém okolí nenacházím. 
V opravdovém enduro stylu – při ex-
trémně těžkých sjezdech plných kamení 
a kořenů a při skocích – je Ennyx 27,5+ 
jasná jednička. Určitě bude lepší volbou 
pro majitele, kteří bydlí na úpatí prudkých 
hor s trasami sjezdových charakterů. 
Nicméně na vše ostatní bych volil Ennyx 
29. A to se stále dívám na tyto bratry 
pohledem ryzího bikera. Pokud bych byl 
typický zákazník, který chce svůj pevný 
e-bike používat na polních cestách a cy-
klostezkách a jen občas se dostane do 
těžšího terénu, nad volbou verze 29 bych 
nejspíš neváhal ani vteřinu. 

Co mě u obou variant velmi mile pře-
kvapilo, byla naprostá přesnost a rych-
lost řazení, kterou bych u testovacího 
kola nečekal. Stejně tak v brzdách 
sáhl 4EVER po dobrém poměru kvality 
a ceny. Ani v nízkých teplotách mě brz-
dy ani jednou nezklamaly. �

Autor je milovník horských kol 
a elektrokol a ve volném čase také 
spíkr předních MTB závodů včetně 
seriálu maratonů Kolo pro život.
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