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LECTRON LECTRON 
ESCONDER MFXESCONDER MFX
Sázka na jistotu
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Model elektrokola Lectron 
Esconder MFX je mezi domá-
cími bikery dostatečně známý 

a již důkladně prověřený. Jedná se 
o horské elektrokolo s pevným rámem, 
které je dostupné v několika variantách 
lišících se podle osazení a použitých 
komponentů a různých kapacit aku-
mulátorů. Domácí značka Lectron má 
za sebou už téměř deset let existence 
a vývoj designu i fi nální montáž realizuje 
v České republice. Produkuje kvalitní 
elektrokola pro tuzemský trh a také pro 
zákazníky z dalších středoevropských 
zemí. V našem případě zde máme co 
do činění s designově vyladěným a zá-
řivě červeným e-bikem (doplněným 
tmavě šedými motivy), který potěší oko 
každého estéta a jezdce, který chce 
zkrátka vyniknout a pochlubit se mo-
derním strojem! 

RÁM A KOMPONENTY
Hliníkový rám je dostupný ve velikos-

tech 18, 20,5 a v nadcházející sezoně 
také 22 palců. Bovdeny a hadice jsou 
integrovány do rámu a celek působí 
čistým dojmem. Vše zde má své místo 
a funkci. Spodní šikmá trubka ukrývá 
podlouhlý akumulátor, který se dá po 
odemčení vyjmout. Baterie je v rámu 
umístěna hned nad motorem, a tlačí tak 
hmotnost a těžiště dolů. Horní rámová 
trubka má hranatý průřez a je prohnu-
tá kvůli zvětšení prostoru nad rámem 
a lepší manipulovatelnosti s elektroko-
lem. Hlavová partie je poměrně vysoká, 
což se pozitivně projevuje na pohodlí 
jezdce za řídítky tohoto stroje. Co se 
týče zadních partií rámu, šikmé i spodní 
zadní vzpěry jsou profi lovány pro op-
timální tuhost a spojují se v nápaditě 
tvarovaných zadních patkách. Rám 
není nijak přezdobený a zakládá si na 
celkem jednoduchých liniích. 

VŠECHNO PĚKNĚ PO RUCE
Z komponentů vyzdvihněme přede-

vším kvalitní řadicí sadu Shimano Deore 
a spolehlivé brzdy rovněž od tohoto 
japonského výrobce. O pohodlí jezdce 
se stará přední odpružená vzduchová 
vidlice Suntour se zamykáním z řídítek. 
Pro použití v terénu i na pevných ces-
tách, cyklostezkách nebo asfaltových 
silnicích bylo zvoleno univerzální obutí 
od značky Maxxis. Ráfky a celé výplety 
jsou dostatečně tuhé při záběru, ale 
současně přispívají k pohodlné jízdě. 
Umíme si představit, že ještě větší 
tuhosti by bylo docíleno při montáži 
nábojů s pevnými osami. V našem 
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Detaily na rámu vypadají čistě a červená Esconderu sluší!
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případě si ale musíme vystačit pouze 
s klasickými rychloupínáky. I tak je celé 
elektrokolo velmi dobře zkompletováno, 
a především funguje. Sedlo je poho-
dlné a dobře tlumí jemné nerovnosti 
od zadního kola. Kokpit je ozvláštněn 
červenými gumovými gripy, které vypa-
dají dobře, ovšem občas mají tendenci 
k protáčení anebo posunu na řídítkách. 
Uspořádání pracoviště jezdce je jinak 
přehledné, vše je dobře po ruce a v do-
sahu prstů – například ovládání motoru 
Bafang, jehož režimy můžeme spolu 
s dalšími důležitými informacemi číst na 
barevném LCD displeji na středu řídítek.

JÍZDA
V sedle se nám dostane pocitu jistoty 

a solidnosti. Řízení ochotně reaguje na 
pokyny jezdce, a přitom e-bike dobře 
drží zvolený směr a nenechá se rozhodit 
nerovností nebo nástrahou podkladu. 
Pozice za řídítky je celkem příjem-
ně vzpřímená díky již zmíněné vyšší 

hlavové trubce a vyvýšenému kokpitu. 
Gripy se drží jistě a měkce, v chladněj-
ších podzimních ránech hřály do dlaní. 
Velká kola si poradí s každým terénem 
a podrží jezdce i při průjezdu hlubším 
bahnem, přes výmoly anebo nečekané 
překážky. Motor Bafang M500 funguje 
příkladně a dokáže nás dostat z jaké-
koli šlamastyky. Velký řídítkový displej 
zobrazuje veškeré potřebné informace 
včetně zůstatku energie v akumulátoru. 
O dostatečnou dojezdovou vzdálenost 
si v sedle esconderu starosti dělat ne-
musíte – vyčerpat energii v baterii je 
totiž opravdu několikahodinová výzva-
Výrobce přitom nabízí ještě o čtyři tisíce 
dražší variantu s akumulátorem 900 Wh, 
jenž má díky vysokokapacitním článkům 
stejné rozměry a poskytuje dojezd na 
hranici 200 km.

! Řazení i brzdy fungují příkladně – tak 
jak jsme u produktů Shimano zvyklí. Vše 
se dobře ovládá a na řídítkách nechybí 
ani dálkový zámek vidlice nebo zvonek.

Roční pojištění 
proti zničení 

nebo krádeži: 

3 495 Kč

Na řídítkách je vše přehledně uspořádáno.
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LECTRON ESCONDER MFX
Cena: 64 990 Kč
Rám: hliníková slitina 6061, 29"
Vidlice: SR Suntour XCR RLO, zdvih 

120 mm
Motor: Bafang M500 (250 W)
Baterie: články Samsung, kapacita 

720 Wh (20 Ah) nebo 900 Wh (25 Ah)
Brzdy: Shimano MT401, kotouče 

160 mm
Řadicí systém: 11 rychlostí, přeha-

zovačka Shimano Deore
Zapletená kola: ráfky hliníkové, 

dvojstěnné
Pláště: Maxxis Crossmark II

29 × 2,25"
Výrobce a distributor: www.lectron.cz

VERDIKT
Lectron Esconder MFX je již natolik 

známý a vychytaný model, že se v přípa-
dě jeho koupě jedná skutečně o sázku 
na jistotu. Není třeba obávat se žádných 
nedostatků nebo zaváhání. Za uvedenou 
cenu získá budoucí majitel kvalitní rám, 
neošizenou skladbu dílů a komponentů 

(ano, včetně oblíbeného stojánku!) a ne-
otřepaný, zajímavý a vkusný design. 
Video z testování tohoto elektrokola 
(včetně odvážnějších kousků a prověření 
e-biku na překážkách v dirtparku) najde-
te na našem webu www.electricbike-
action.cz a také ve videu na YouTube 
kanálu ELECTRIC BIKE ACTION CZ. 
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