Motocykl Sur-Ron:
Elektrická lehká váha z Číny

Na londýnskou akci DSEI 2019 zavítala i značka Polaris, která prezentovala mj. lehký terénní vůz DAGOR. Na jeho boku byla zavěšena kuriozita, jež původně vznikla pro civilní trh, ovšem dnes již přitahuje také pozornost ozbrojených sil.

Přechod na elektrický či částečně elektrický (hybridní) pohon se řadí mezi hlavní trendy, které dnes ovlivňují oblast silničních a terénních vozidel. Projevuje se samozřejmě také ve vojenské technice, protože elektřina představuje z řady důvodů lákavou alternativu. Lze zmínit mj. fakt, že elektromotory mají velmi slabou infračervenou stopu, což zmenšuje riziko, že vozidlo zjistí protivník. U elitních či zvláštních sil se proto začínají používat lehké motocykly s elektrickým pohonem, mezi něž patří i typ Sur-Ron Light Bee.

Lehká hliníková konstrukce
Ačkoliv tomu jméno Sur-Ron patrně příliš nenasvědčuje, původ tohoto zajímavého prostředku leží v Číně. Ta bývá leckdy obviňována z bezostyšného kopírování téměř čehokoliv, ale právě případ lehkého motocyklu Light Bee dokládá, že Číňané přicházejí též s vlastními nápady, jež se snaží reagovat na moderní trendy. Vznikl ve městě Chongqing, jež platí za středisko vývoje a produkce čínských motocyklů. Skupina nadšenců tudíž právě tam v roce 2014 založila firmu Chongqing Qiulong Technology, jež o dva roky později vyslala na trh svůj první výrobek, a to pod „světově“ znějící obchodní značkou Sur-Ron. První model nesl jméno Firefly, avšak roku 2018 jej vystřídal mírně inovovaný typ Light Bee, který se dosud nabízí. Každopádně se jedná o terénní motocykl („dirt-bike“), u něhož lehkost konstrukce dosahuje takové úrovně, že se dá téměř srovnávat s jízdním kolem, jelikož váží jen zhruba 50 kg. Z toho pouze okolo 8 kg tvoří rám, který je zhotoven z hliníkových slitin. V rámu je vestavěn elektromotor, jenž nabízí max. výkon 6 kW v režimu Sport, ale dá se přepnout do režimu Eco čili Standard s výkonem 3 kW, což pochopitelně šetří zdroj elektřiny. Tím je lithium-iontová baterie se 176 články Panasonic, které při napětí 60 V nabízejí kapacitu 33 ampérhodin.

Na prodej už také v Česku
Motocykl Sur-Ron Light Bee dosahuje velmi slušné max. rychlosti 80 km/h. Teoretický jízdní dosah na rovném tvrdém povrchu činí kolem 100 km, ačkoli praktická hodnota je samozřejmě menší. Elektromotor i jeho řídicí jednotka pocházejí od firmy Golden Motor a kola motocyklu s terénními plášti o průměru 24 palců dostala hydraulické kotoučové brzdy se čtyřmi písty. Na řidítkách je instalován přístroj, jenž funguje jako tachometr a ukazatel stavu baterie. Obsahuje též USB konektor, takže motocykl se dá využít také jako zdroj pro menší elektroniku. Na čele rámu se nachází LED světlomet, v případě zájmu lze motocykl vybavit různým příslušenstvím včetně blatníků a některé komponenty je možné nahradit kvalitnějšími (a dražšími) typy; např. exemplář vystavený na DSEI 2019 měl špičkovou přední vidlici od značky Rock Shox. Pokud jde o nabíjení samotných baterií motocyklu, vyrábějí se dva typy nabíječek, a sice slabší, s níž trvá nabití 6 hodin, a silnější, se kterou trvá 3 hodiny. Sur-Ron Light Bee se prodává i v České republice, avšak případné zájemce je nutno upozornit na dvě skutečnosti. Tou první je fakt, že v základní podobě nejde o prostředek schválený pro silniční provoz (byť verze homologovaná pro veřejné komunikace už rovněž existuje). Druhý důležitý fakt představuje cena, jelikož ona základní podoba Sur-Ron Light Bee stojí asi 100 000 Kč.
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TTD Sur-Ron Light Bee
Provozní hmotnost
52 kg
Max. nosnost
130 kg
Celková délka
1,870 m
Celková šířka
0,780 m
Celková výška
1,040 m
Světlá výška
0,270 m
Výkon motoru
6 kW
Max. rychlost
80 km/h
Teoretický dojezd
100 km
Praktický dojezd
60 km
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