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Značka Rock Machine je neú-
navným inovátorem svých kol 
i elektrokol určených do přírody, 

k zábavě, sportu a objevování. Tento-
krát jsme si do testu vzali stroj známé-
ho jména, ale nového určení. Torrent je 
v hierarchii brandu známým „výlupkem“ 
a hravým terénním kolem. Každoročně 
nabízí svým budoucím uživatelům 
spoustu vychytávek a výrobních pa-
tentů spolu s osvědčenou geometrií. 
U námi testovaného exempláře se jed-
ná o e-bike s motorem Bosch a ozna-
čením Lady, z čehož jasně vyplývá, 
komu je určen. Někdo z výkonnostních 
jezdců a sportovců se může při pohledu 
na dvojitou šikmou hlavní trubku ušklíb-
nout, protože stroj automaticky řadí do 
takzvané babkovské anebo minimálně 
nenáročné dámské cykloturistiky. Ale 
podívejme se na toto elektrokolo po-
řádně – opravdu tomu tak je? 

KONCEPCE STROJE

Zdání klame! Ano, šikmá konstrukce 
rámu je ze dvou trubek – ta spodní má 
větší průřez kvůli integraci baterie, ta 
nad ní je slabší a má spojovací a nos-
nou funkci. Ovšem není to žádné fádní 
dámské kolo, neboť při podrobnějším 
pohledu zjistíme, že má celkem za-
jímavě položenou přední vidlici, širší 
29palcové pláště do terénu a celkově 
sošnou, sportovně-trailovou „fi guru“ 
s příjemnými proporcemi. Ano, takto 
vypadá při statickém ohledání Fun Ride 
geometrie, kterou vypracovali kon-
struktéři značky v kopřivnické továrně 
a své snažení u rýsovacích prken a za 
monitory počítačů cílili tentokrát spe-
ciálně na ženy. Toto kolo tedy spojuje 
více věcí do jednoho – jednak pohodlí, 
možnost přehození nohy přes rám 
předem a jednak krátkou, vzpřímenou 

a bezpečnou pozici za řídítky. Součas-
ně ovšem nabízí také živý a sportovní 
pocit za řídítky kombinovaný se spoleh-
livostí, pohodlím a bezvadnou oporou 
při výpadech na lesní cesty a pěšiny.

RÁM A KOMPONENTY
Rám je vyroben z hliníkové slitiny 

a vyztužen v místech, kde je to žádoucí. 
A naopak zeslaben tam, kde to neohro-
zí pevnost. Rám je ve středové oblasti 
připraven na motor od značky Bosch, 
konkrétně sportovně-rekreační variantu 
Performance Line, jež nemá tak ostrý 
a silný krouticí moment ani špičkový 
výkon jako nejvyšší prémiový motor 
Bosch Performance Line CX. To ale na-
šemu středovému pohonu nijak nesráží 
kredit, neboť je do rámu příkladně in-
tegrován a je připraven dostat jezdkyni 
v sedle tohoto elektrokola, kamkoli si 
jen vzpomene. V šikmé rámové trubce 
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Jízda snadná 
jako dýchání 
nebo chůze…
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je integrována baterie Bosch PowerTu-
be s kapacitou 625 Wh a dá se vyjmout 
po otevření spodního plastového krytu. 
My jsme tuto možnost nevyužívali a na-
bíjeli baterii pouze v rámu, a to přes 
nenápadně maskovaný konektor ve 
spodní části sedlové trubky. Z dalších 
detailů zmiňme stojánek, přípravu na 
montáž blatníků i nosiče, ergonomický 
kokpit včetně rozšířených gripů tvaro-
vaných pro pohodlnější úchop a v ne-
poslední řadě také přípravu pro montáž 
brašen a příslušenství na horní rámové 
trubce. Tento detail ocení zejména cyk-
loturisté a expediční výletníci.

Veškeré komponenty na tomto stroji 
fungují příkladně – máme zde poctivou 
výbavu od značky Shimano, což je záru-
ka nejen bezpečného přeřazení, ale také 
zastavení v každé situaci. Na brzdách 
se nešetřilo, jak ostatně bývá u podob-
ných strojů s motory Bosch obvyklé. 
O kokpitu a ergonomii jsme hovořili, 
možná bychom se přimlouvali za kratší, 
širší a měkčí sedlo, jak se nechaly slyšet 
naše testerky. Univerzální pláště od WTB 
svým objemem a šířkou dobře pohlcují 
nerovnosti v terénu, lehce odvalují na 
cyklostezkách nebo silnicích při svižnější 
jízdě a také dobře drží v zatáčkách nebo 
při změnách směru. Jsou důkazem toho, 
že pohodlné horské elektrokolo nemusí 
mít nutně ostré drapáky, ale stačí tako-
véto obutí doslova pro každou příležitost.

JÍZDA
Ovládání a řízení tohoto elektrokola 

je lehké a přirozené, skoro jako dýchání 
nebo chůze. Stačí se usadit a už krajina 
ubíhá. Na rovinách jsme jezdili často 
s úplně vypnutým motorem, respektive 
jsme se mnohokrát rozjeli a ani systém 
nezapínali. Motor Bosch má skutečně 
skoro nulový odpor a je to vynikající 
zpráva pro všechny nadšené sportovce, 
kteří rádi jezdí „za své“ nad 25 kilometrů 
za hodinu a zuby nehty drží krok s rych-
lou skupinou jiných výletníků. S tímto 
elektrokolem nebude problém jet část 
trasy pouze svými silami, aniž by to 
jednoho fyzicky zcela vyčerpalo. Pokud 
je motor aktivní na jeden z režimů pří-
pomoci, pak je velmi tichý, snadno dáv-
kovatelný a jeho nástup i v režimu turbo 
dobře předvídatelný a korigovatelný. 
A to i ve složitějších situacích, když třeba 
zaberete pedálem při rozjezdu do kopce 
na mokré dlažbě, kluzkých kamenech na 
lesní cestě a tak podobně. Jízda je velice 
uvolněná a vše máte pod kontrolou. Tak 
akorát široká řídítka v krátkém představ-
ci umožňují mířit předním kolem na cíl 
s milimetrovou přesností. Přední vidlice 
pracuje s dvanácticentimetrovým zdvi-
hem, což je více než dostatečná hodnota 

Displej Bosch Purion je subtilní 

a na řídítkách netrčí.

Brzdové páky a řazení Shimano.

Příprava na uchycení doplňků.

Roční pojištění 
proti zničení 

nebo krádeži: 

4 895 Kč
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k přežehlení všech nerovností. Tlakem 
vzduchu si snadno doladíte její chod 
a nemusíte nic jiného řešit. Na testova-
cím elektrokole chyběla odpružená sed-
lovka, což nás trochu mrzelo, na druhou 
stranu jsme zvolili takový tlak v pneuma-
tikách, abychom pěkně žehlili terén a da-
řilo se nám eliminovat nežádoucí vibrace. 
Kdyby bylo měkčí sedlo, neměli bychom 
si už vůbec na co stěžovat.

VERDIKT
Výše zmíněná slova o tom, že testo-

vaný eTorrent se ovládá tak přirozeně, 
jako člověk dýchá nebo chodí, sice 
znějí jako přehnaná hyperbola, ale věřte 
tomu, že nebásníme pro nic za nic! Toto 
je skutečně moderní elektrokolo „západ-
ního“ střihu, kde najdete kvalitní kompo-
nenty a vše v dokonalé funkční souhře. 
Systém Bosch dá uživateli jistotu v tom, 

že technika bude za všech okolností fun-
govat a nikdy neselže. Na nákupy, krát-
ké výlety anebo poznávací či sportovní 
jízdy se dostanete v pohodlí a se vší 
parádou. A jestliže jsme dosud nezmínili 
design, věřte tomu, že černo-stříbrné 
provedení s modrými prvky vypadá více 
než luxusně a je jak nenápadným do-
plňkem, tak i zářivou ozdobou budoucí 
šťastné majitelky tohoto elektrokola. 

Zámek přední vidlice. Integrace bovdenů i kabelů uvnitř rámu.

Krytka zdířky pro nabíjení. Tady pracuje Bosch. Sedlo WTB má sportovní tvar.

Kvalitní přehazovačka Shimano Deore.
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ROCK MACHINE TORRENT INT E70 29 B LADY
Cena: 86 990 Kč
Rám: slitina Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride geometrie
Hlavové složení: One1 AZA-629, Block-Lock 135°, Zero 

Stack, 1–1/8"
Vidlice: vzduchová RockShox Judy Silver TK, Tapered, 

Lockout / 120 mm (na testovaném modelu byla vzduchová 
vidlice Suntour Raidon)

Motor: Bosch Performance Line (65 Nm, 36 V, 250 W)
Navýšení síly šlapání jezdce v jednotlivých režimech: 

Turbo 300 %, Sport 200 %, Tour 120 %, Eco: 55 %
Maximální výkon motoru: 455 W
Baterie: integrovaná Bosch PowerTube Horizontal, 625 Wh 

(36 V / 16,7 Ah)
Displej: Bosch Purion
Nabíječka: Bosch Compact charger 4A (nabíjení na 50 % 

za 2,5 h, na 100 % kapacity za 5 h)
Maximální rychlost dopomoci: 25 km/h
Řazení: Shimano Deore SL-M4100-IR, 10 rychlostí
Přehazovačka: Shimano Deore RD-M5120 Shadow Plus
Kliky s převodníky: Samox EC39-BH3-F9, 38 zubů
Kazeta: Shimano Deore CS-M4100-10, 11–46 zubů
Řetěz: KMC X10e EPT
Pedály: Marwi SP-827
Řídítka: One1 Alloy, 9° zahnutí, zvednutí 6°/25 mm, šířka 

680 mm, průměr 31,8 mm
Představec: One1 Alloy, průměr 31,8 mm, úhel 3°, délka 

45 mm
Gripy: Velo, Ergo Grip
Brzdy: kotoučové, hydraulické, 4pístkové Shimano 

BL-M4100/BR-MT420, kotouče 180 mm

Sedlo: WTB Koda Sport
Sedlovka: odpružená One1 Alloy, průměr 30,9 mm, délka 

350 mm (na testovaném kole byla pevná)
Kola: náboje Shimano, 32 děr
Ráfky: WTB SX19, 32 děr
Pláště: WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 

29 × 2,25"
Dráty: Sapim Leader, Stainless Black
Barva: tmavě stříbrná – černá – mentolová

Velikosti: S, M, L
Výrobce: www.rockmachinebikes.com
Distributor: www.cyklomax.cz
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