apríl 2019

Text: Miro Tamáši, foto: Vlado Brniak

TEST

Yadea C-line

34

Elektromobilita je dnes často skloňovaným
pojmom a nevyhýba sa ani motocyklovému
priemyslu, no na rozdiel od automobilov
alebo bicyklov je výskyt elektromotorom
poháňaných motoriek alebo skútrov
na európskych cestách, stále viac
exotikou ako bežným zjavom. A to
aj napriek tomu, že sa táto téma
neustále omieľa už pekných pár
rokov a praktický každá z veľkých
značiek o elektrickom modeli
minimálne hovorí. Stále však na
trhu chýba spoľahlivý a cenovo
dostupný model, ktorý by
elektrický pohon priblížil širším
masám. Odpoveďou môže
byť novinka na našom trhu,
model Yadea C-line.

Konečne elektrika
Svet elektrických skútrov
začína za hranicami EU
Keď som začal trochu bližšie spoznávať mne
dovtedy neznámu čínsku značku Yadea, tak som
zostal nielen poriadne prekvapený ale aj trochu
zahanbený, pretože som myslel, že európsky
a severoamerický trh najlepšie odzrkadľujú
súčasný stav elektrických motocyklov a skútrov.
Opak je však pravdou a ak v našich končinách
sa elektrika stále vníma len ako blížiaca sa
budúcnosť, tak v Ázii sú oveľa ďalej a elektrické
motorky a skútre sú každodennou realitou.
Dokonca značka Yadea je najväčším svetovým
producentom elektrických bicyklov a skútrov
s ročnou produkciou 4 000 000 (!) kusov takýchto
vozidiel. Mimochodom v Európe sa v minulom
roku predalo niečo viac ako 39 000 elektrických
mopedov a cca 7 400 elektrických motocyklov, čo
hovorí celkom jasnou rečou o tom kam smeruje
produkcia tejto značky.

za rozumnú cenu

Moderná technika
Model C-line je jedným z dvojice modelov značky
Yadea momentálne dostupných na našom trhu
a predstavuje dynamickejšiu alternatívu k druhému
modelu s označením C-uni, ktorý je skôr typickým
mestským skútrom. Na prvý pohľad nenápadný
model C-line dobre zakrýva svoje odlišnosti
v porovnaní s tradičným skútrom so spaľovacím
motorom. Až bližší pohľad odhalí chýbajúci tradičný
motor. Ten sa nachádza v náboji zadného kolesa
a disponuje výkonom 1 200 W. Energiu mu dodáva
moderná lítiová batéria Panasonic, ktorá využíva
rovnakú technológiu akú používa značka Tesla
vo svojich vozidlách. Moderný dizajn podtrhuje
elegantné LED osvetlenie vpredu aj vzadu. Rozmery
skútra sú skôr kompaktné, no aj tak je homologovaný
pre dve osoby. Čo poteší je výbava tohto skútra,
nechýba veľký digitálny displej na mieste prístrojovky,
štartovanie je bezkľúčové, motor ponúka dvojicu
výkonových máp a špeciálny režim P (Parking)
prepne celý skúter do „stand by„ režimu a zabráni

rozjaz Poteší USB nabíjačka
nechcenému rozjazdu.
a drobný odkladací priestor. Naopak čo nepoteší je
minimálny úložný priestor pod sedlom nakoľko ten
praktický celý zaberá vyberateľná batéria.

V sedle najtichšieho skútra
Aj keď elektrický pohon je niečo, čo stále tak
trochu evokuje budúcnosť jazdy na skútroch, tak
posedenie sa do sedla prináša skôr spomienky
na nedávnu minulosť. Kompaktné rozmery a 10palcové pneumatiky sa dajú prirovnať k malým
2-taktným 50-kám, ktoré boli mimoriadne
populárne pár rokov dozadu. Malý a obratný skúter
tak rýchlo zvládne prakticky každý kto sa posadí
do sedla, no o to tu ide a Yadea chce ponúknuť,
nenáročné približovadlo na každý deň.
Prvé metre v sedle boli aj tak trochu zvláštne,
motor nevydáva prakticky žiaden zvuk a rozbiehate
sa v úplnej tichosti. Vlastne celá jazda je
neuveriteľne tichá, dokonca aj cyklista, ktorého
som na ceste obiehal mi pripadal hlučnejší ako
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● Motor s výkonom 1200 W je uložený
v náboji zadného kolesa

● Jednoduchá prístrojovka prináša
všetko potrebné a najmä okamžitý údaj
o stave batérie

som bol ja. Komfort jazdy sa týmto samozrejme
zvyšuje, no nič netušiacich chodcov môžete občas
dokonale prekvapiť, keď sa bez pozretia vyrútia
na prechod a je preto dobré mať palec stále
pripravený na klaksóne ☺. Akcelerácia nie je
najhoršia a najmä na výkonnejšom režime Sport
sa na maximum dostanete celkom svižne. Slabší
„Eco mode“ udržuje maximálku niekde na úrovni
30 km/h, čo nie je veľa, no maximalizuje sa tým
dojazd. Veselšie to je na režime „Sport“, ktorý
sa rýchlo rozbehne na predpisových 45 km/h.
V tomto režime som mal aj bezpečnejší pocit
a najmä v pomalšej mestskej premávke dokáže
Yadea držať krok s ostatnými. Jazdné vlastnosti
boli veľmi dobré a okrem spomínanej obratnosti
som sa mohol spoľahnúť na dostatočne výkonné
brzdy a solídny komfort v sedle. Čo ma však najviac
zaujímalo bol samozrejme dojazd. Výrobca sľubuje
na jedno nabitie dojazd až na hranici 60 km, čo
určite nie je najhoršie, no všetko závisí od spôsobu
jazdy. No a my sme jazdili samozrejme dynamicky,
„Eco“ režim s maximálkou 30 km/h je naozaj
dojazdový a oveľa akčnejší režim „Sport“ som
prakticky ani nevypínal. Ukazovateľ stavu nabitia
batérie ma najskôr trochu prekvapil, pretože hneď
v prvom vážnejšom stúpaní mi hodnota batérie
klesla prakticky na polovicu, no keď som sa dostal
na vrchol tak sa opäť vrátila do stavu plného
nabitia. Systém prepočítaval hladinu nabitia podľa
okamžitej záťaže a tak sa hodnoty často menili,
no po odjazdení cca 30 km v chladnom počasí
a zvlnenej ceste ukazovateľ batérie klesol len o cca
25%, čo naznačuje, že spomínaných 60 km je
v silách batérie a to aj keď nebudete jazdiť vyložene
úsporne, čo je dobrá správa.

Je to tak jednoduché, no je
Yadea C-line pre každého?

● Priestor pod sedlom prakticky celý
vypåòa vyberate¾ná batéria

Technické parametre:

Yadea C-line
Cena: 1 649 Eur
Motor: 1 200 W
Max. rýchlosť: 45 km/h
Batéria: 48V28AH Lítium
Dojazd: 60 km
(v závislosti od zaťaženia)
Pneumatiky: vpredu: 3,00-10,
vzadu: 3,00-10
Hmotnosť: 62 kg
Skúter na test zapožičal:
www.yadea.cz

Jazda a ovládanie tohto skútrika je neuveriteľné
ľahké, vďaka čomu ho zvládne naozaj každý.
Podobne aj s nabíjaním nebudú najmenšie problémy,
batéria sa dá jednoducho vybrať a nabijete ju
v domácej sieti za cca 5 hodín, alebo sa pripojíte
priamo na nabíjaciu stanicu a zaberie to cca 2 hodiny.
Skúter nevyžaduje prakticky žiadnu údržbu a cena
ani zďaleka nie je prehnane vysoká. Ak by sme
model C-line porovnali s tradičnou 50-tkou, ktorá má
rovnaké limity maximálnej rýchlosti, tak elektrický
pohon rozhodne nie je bez šancí. Napriek tomu Yadea
nie je pre každého a ak máte v garáži minimálne
125 a ste zvyknutí na svižnejšie a dlhšie
125-ku
pre
presuny,
tak sa radšej ešte nejaký čas držte svojho
obľ
obľúbeného
skútra. Ak však ešte len premýšľate
nad kúpou svojho prvého skútra, máte minimálne
skú
skúsenosti
a jazdíte viac menej po rovinatých
ces
cestách,
pričom len málokedy strávite v sedle viac
kilo
kilometrov,
tak Yadea C-line je vozidlom, ktoré môže
byť tým ideálnym dopravným prostriedkom na každý
deň s minimálnymi prevádzkovými nákladmi. Potom
t tretia skupina jazdcov, ktorej jednoducho záleží
je tu
na ekológii a chce jazdiť s elektrickým pohonom,
Pre nich je Yadea C-line vďaka svojej priaznivej cene
dob voľbou na začiatok, no to platí pre všetkých
dobrou
pria
priaznivcov
elektrického pohonu a tento skúter ju
spr
sprístupňuje
aj širším masám.

BLADE

1000i EVO
LT 4x4 EPS

Výkonný V-Twin motor

83 k (61,2 kW)

4x4 s uzávierkou predného
i zadného diferenciálu
Príjemne ovládateľný podvozok
s novými kvalitnými tlmičmi
Navijak 3000 lbs už v základe
Dizajnové hliníkové disky
ELEKTRICKÝ POSILŇOVAČ
RIADENIA (EPS)

9 899 €
vrátane DPH

BLADE 1000 EFi NAJVÝKONNEJŠIA
TAIWANSKÁ ŠTVORKOLKA NA TRHU

www.tgbmotor.cz
HĽADÁME NOVÝCH PREDAJCOV

Oficiálny dovozca štvorkoliek TGB do SR a ČR:
ASP Group s.r.o., Staroplzenecká 290, 326 00, Letkov, ČR

Tel.: +420 378 21 21 21 E-mail: info@aspgroup.cz
Web: www.aspgroup.sk E-shop: www.aspshop.sk
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