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SHIMANO STEPS E8000
Nejvýkonnější pohon Shimano osazovaný na kola, která jsou určena do nekompromisních 
podmínek. 70 Nm točivého momentu Vám pomůže na jakýkoliv kopec a Vy si tak budete 
moct pošetřit síly na jízdu naplno dolů. Pohon je konstruovaný do nejtěžších podmínek, po-
radí si s velkými otřesy i povětrnostními vlivy. Pokud hledáte tu nejsilnější přípomoc, E8000 
je pro Vás to pravé.

SHIMANO STEPS E7000
Novinka v pohonech pro horská kola. Oproti nejvýkonnější jednotce E8000 má nižší kroutící 
moment 60 Nm, ale umožňuje dojezdy více než 100 km. S tímto pohonem zvládnete jaký-
koliv tip terénu podle Vašeho kola, bát se nemusíte ani strmých stoupání. Celý systém lze 
nastavovat pomocí chytrého mobilního telefonu.

SHIMANO STEPS E6100
Ideální pohon pro cyklostezky a lehký terén. O 200 g lehčí, než jeho předchůdce E6000 přebí-
rá technologie nejvýkonnějších STePS motorů pro vyšší tuhost kola a efektivnější přenos síly 
šlapání. Torzní senzor zajistí vždy takovou podporu, jakou potřebujete.

SHIMANO STEPS E5000
Novinka v portfoliu Shimano určená na dlouhé dojezdy a efektivní přípomoc v méně ná-
ročných podmínkách. 40 Nm kroutícího momentu spolehlivě pomůže na cyklostezkách 
i ve městě. Oproti ostatním STePS motorům je navíc o 14 % lehčí a s baterií 504 Wh 
umožní dojezdy až 150 km na jedno nabití.

VÝHODY ELEKTROKOL ROCK MACHINE S POHONEM SHIMANO STEPS

ELEKTROKOLA ROCK MACHINE JSOU ČESKÝ PRODUKT VYVÍJENÝ A VYRÁBĚNÝ V ČESKÉ REPUBLICE. 

PŘI KONSTRUKCI JE PŘIHLÍŽENO NA POŽADAVKY A POTŘEBY TYPICKÉHO ČESKÉHO ELEKTROCYK-

LISTY OD ČEHOŽ SE ODVÍJÍ STAVBA RÁMŮ, TYP MOTORU, KAPACITA BATERIE A DALŠÍ PARAMETRY.

TYPY POHONŮ SHIMANO STEPS



TIPY PRO ZÁKAZNÍKA

JSEM NÁROČNÝ CYKLOTURISTA, CHCI TO NEJLEPŠÍ NA CYKLOSTEZKU

Rock Machine Crossride e500 kombinuje motor
Shimano STePS E6100 40 Nm a baterii Shimano

s 418 Wh. Díky ideálnímu poměru váha/výkon 
umožňuje kolo dojezd 145 km na jedno 

nabití. Ušetřenou váhu můžete využít pro 
naložení kola brašnami a vesele vyrazit na 

celodenní výlet. K dostání je v pánském
i dámském provedení rámu.

58 990 Kč

NA ASFALT SE VYDÁM ZŘÍDKA, JSEM VYZNAVAČ TERÉNU

Rock Machine připravil model Blizz e70-29
s nejlepším pohonem na trhu - Shimano E8000. 
Kapacita baterie 504 Wh umožní dojezd až 100 km 
na eco mód, ale počítejte s tím, že tohle 
elektrokolo Vás bude nutit vylétnout 
na kopec v nejvyšším režimu a sjet 
ho co nejrychleji dolů. Geometrie 
kola je zaměřena na ovladatelnost, 
ale nazapomíná také na pohodlí při 
delší jízdě a především bezpečnost.

74 990 Kč

CHCI KOLO DO NEJTĚŽŠÍHO TERÉNU, KTERÉ POSUNE MÉ LIMITY NA MAXIMUM

Pro nekompromisní jezdce nekompromisní kolo. Rock 
Machine Blizzard INT e70-27+ LTD je celoodpružené 

elektrokolo se zdvihem vidlice 170 mm a pružinovým 
tlumičem, které Vám umožní projet a přejet 

prakticky cokoliv. Nahoru Vám pomůže 
motor Shimano STePS E8000 s baterií plně 

integrovanou do rámu pro vyšší tuhost.

117 990 Kč | akční cena 104 990 Kč



CHCI UNIVERZÁLNÍ SPORTOVNÍ KOLO S POHONEM SHIMANO
Bez pochyby oceníte Rock Machine Torrent e30-29, 
který je díky 29“ kolům, pohonu Shimano STePS 
E7000 a výbavě taktéž Shimano ideálním společníkem 
pro celodenní aktivity jak v terénu, tak i na 
silnici. Pohon E7000 s baterií o kapacitě 
418 Wh poskytuje jeden z nejlepších po-
měrů výkon/dojezd/váha na trhu.

58 990 Kč | baterie 418 Wh


