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zadních patek patří k hodně neokoukaným. Patky jsou samozřejmě 
na boostový náboj, stejně jako u vidlice, ale nesou i prodloužení se 
závity pro montáž nosiče a také stojánku. Třmen brzdy je zde prak-
ticky na horní straně sedlové vzpěry, takže snadnější seřízení. Vůbec 
je zde pro údržbu vše praktické, protože třeba bovden přehazovačky 
a hadice zadní brzdy jsou tažené vnějškem. 
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Francouzská značka se do  terén-
ních elektrokol pořádně obula 

především širokou kolekcí celood-
pružených speciálů, ovšem nezapo-
míná ani na  uživatele, kteří nemíří 
primárně do  tak náročného terénu, 
ale přesto jej občas chtějí ochutnat. 
Devětadvacítkový hardtail Overvolt 
s  pohonem Yamaha je přesně tako-
vým univerzálem.

Tuhost prioritou
Je hodně uživatelů elektrokol, 

kteří váží výrazně přes sto kilogra-
mů a  pro ně je tuhý a  odolný rám 
nutností. To zde konstruktéři splni-
li do  puntíku, což potvrzují nejen 
dostatečně výrazné profi ly trubek, 
ale i  celá konstrukce s  pevným uz-
lem kolem sedlové trubky. Začněme 
odpředu, kde je kónická hlavová 
trubka a na ni plynule navazuje vý-
razně profi lovaná horní s napojením 
až na sedlovou, kolem níž jsou pře-
tažené sedlové vzpěry a navíc shora 
ještě navařená výztuha. Tahle partie je bezesporu nejtužším místem 
rámu, i když zbytek tomu směle konkuruje. Spodní trubka s výraz-
ným rozšířením přechází v nosník motoru, na který se hezky zeširo-
ka napojují řetězové vzpěry. Světlost zadní stavby je zde důležitým 
prvkem, takže bláto má kolem plášťů i přes nízko navařený horní 
můstek dostatek volného prostoru. Kvůli eliminaci kontaktu s řetě-
zem jsou řetězové vzpěry posazené u patek co nejníže a právě detail 
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tronou. Jenže to není jen o odpružení, ale 
také o  rámu. Tvůrci sází na  průměr kol 
27,5 palce, přičemž k  tomu navíc jezdec 
může volit mezi zdvihem 160 či 180 mm, 
což má na  starosti ramínko přepákování 
na tlumič, které je třeba zvolit právě podle 
požadovaného zdvihu.

Testovaný bike až na  tyhle technické 
„nadstavby“ kolem změny geometrie jinak 
nepůsobí nějak extravagantním dojmem 
a jde o jednoduše konstruované enduro.

časovkářská „koza“, která najednou stou-
pá úplně jinak. Opětovné odjištění tlačít-
ka, přitažení řídítek a zdvih vidlice je zpět 
na plné hodnotě a tlumič na původní délce. 
Tedy žádná blokace odpružení, jen změna 
zdvihu vidlice a délky tlumiče.

Za  tímhle vším samozřejmě musíme 
hledat vlastní vzduchové patrony, případně 
i vidlice. V našem případě to u modelu rE-
VO bylo odpružení X-Fusion, které značka 
využívá od počátku a jednokorunka Metric 
zde byla vybavená vlastní vzduchovou pa-

KTM Revelator 
Alto Prestige

Bike s možností snížit přední zdvih a zá-
roveň prodloužit tlumič jsme testovali 

možná před osmi nebo deseti lety na  fes-
tivalu v  italské Riva del Garda. Německá 
značka Bionicon od  té doby udělala kus 
práce, ovšem princip jejích kol zůstal za-
chován a my měli možnost s odstupem let 
porovnat rozdíl.

Úhly a milimetry schopností
Základní myšlenkou celého systému je 

propojení přední vzduchové vidlice s  ná-
stavcem zadního vzduchového tlumiče 
pomocí dvojice trubiček, aby bylo možné 
přepouštět část tlaku. Tlačítko na řídítkách 
odjistí systém, zatlačíme na vidlici, ta zaje-
de o  80 mm do  zdvihu a  naopak se lehce 
natáhne tlumič ve svém nástavci. Díky to-
mu dojde k postavení hlavového úhlu o pět 
stupňů a z endura se rázem stane něco jako 

Rakouské KTM v  posledních sezónách 
doslova kouzlí s karbonem, výsledkem 

jsou nepřehlédnutelné designy a především 
fantastický poměr mezi nízkou hmotností 
a tuhostí. Ostře řezané tvary, plochy dovo-
lující hru světla a  stínu, to vše podpořeno 
určitým konstrukčním minimalismem dá-
vajícím jasně najevo, že přebytečné gramy 
bychom hledali marně. Zmíněná charak-
teristika se prolíná vlastně celou aktuální 
kolekcí, primárně však závodně laděnými 
topmodely. Stoprocentně vše vyřčené platí 
o  novém silničním stroji Revelator Alto, 
jejž jsme důkladně otestovali ve  špičkové 
verzi s dodatkem Prestige.

Osazení prakticky tím nejlepším, co lze 
za  peníze koupit, taková je současná top 
sada Shimano Dura-Ace Di2. K ní si při-
dejme karbonová kola, superlehké kompo-
nenty Ritchey a takovou porci okamžitého 
zrychlení, že by mohl kdejaký supersport 

závidět. Celková hmotnost 6,55 kilogra-
mu ještě nemusí být vypovídající hodno-
tou o schopnostech tohoto stroje, při jízdě 
v kopcích i při akceleraci jsme mu pocitově 
hádali možná o dalšího půl kila méně. Tak 
jako tak se včetně pedálů dostane přesně 
na váhový limit UCI.

www.head-bike.com
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Adaptabilní Bionicon


