
TeksT: Borys Aleksy, 
Zdjęcia: michAł kuczyński

w wariancie Deluxe
One20 tO kOlejny rOwer O skOku 120 mm, jaki testujemy w tym rOku na naszych 
łamach. sprawdzamy, jak kanadyjski prOducent pOdszedł dO zagadnienia 
uniwersalnegO rOweru z kategOrii zwanej all mOuntain spOrt lub trail 

Ramę Kony wykonano ze stopu scandium. Prioryte-
tem jej konstruktorów było uzyskanie niskiej masy, 
One20 jest bowiem zaszeregowany jako sprzęt do 
trailu. Zawieszenie ma jednozawiasową konstrukcję 
– oś tylnego koła porusza się tu po fragmencie okrę-
gu. To typowe rozwiązanie  stosowane przez Konę. 
Charakterystyczny, długi rocker wprowadza duże 
przełożenie między ruchem koła i tłoka w dumperze. 
Wartość skoku zawieszenia tylnego jest nieznacznie 
większa niż widelca i wynosi niecałe 130 mm. Za tłu-
mienie odpowiada skuteczny Fox RP2, nawet w tej 

najprostszej wersji ze wszech miar godny polecenia. Widelec jest solidny, to Rock-
Shox Recon  w wersji z blokadą uruchamianą pokrętłem. 

Kontrowersyjna geometria 
Rower ma „przyjazną” geometrię. Mocno gięta górna rura zapewnia odpowiedni 
przekrok. Rama zachowuje proporcje podobne do typowego roweru XC, jest od nie-
go jednak nieco krótsza. Najbardziej charakterystyczne są kąty główki i podsiodło-
wy. Choć na papierze kąt główki wydaje się mieć odpowiednią wartość, w rzeczy-
wistości jest zbyt stromy. Przyzwyczailiśmy się do stabilniej jeżdżących rowerów, 
to przydatne, zwłaszcza przy dużej prędkości. Stromy jest też kąt podsiodło-
wy, przesuwający środek ciężkości nad oś suportu. W kombinacji z jarzmem sio-
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scandium, cieniowana ❘ jednozawiasowe, 127 mm
8499 zł

14 kg (bez pedałów)

Rockshox Recon sL solo air, blokowany, 120 mm ❘ Fox Float Rp2

shimano M575, tarcze 160/180 mm
Mavic Crossride ❘ Kenda Komodo 26x2.1’’
mostek Kona XC/BC ❘ kierownica Kona XC/BC, gięta, szerokość 620 mm ❘ sztyca  Kona XC/BC; 31,8 mm ❘ 
siodło WTB Rocket V Comp ❘ stery TH zintegrowane ❘ pedały shimano M540, zatrzaskowe

manetki i przerzutki shimano Deore M590 ❘ korba shimano sLX M660, 44-32-22 z. ❘ 
kaseta sRaM pG970, 11-32 z., 9 b. ❘ łańcuch sRaM pC-971

Masa:

Widelec ❘ tłumik:

Hamulce:
Koła ❘ Opony:

Osprzęt:

Napęd:

Rama ❘ zawieszenie:
Cena:

69°

74°

1109 mm425 mm

120 mm583 mm

Rozmiary: 14/16/17/[18]/19/20/22’’

Dystrybutor: Kona Polska, tel. 22 837 18 06, konaworld.pl

dła, pozbawionym offsetu oraz charakterystycz-
nym kształtem siodła WTB, daje to efekt bardzo 
„krótkiej”, przesuniętej na przód pozycji ciała. Te-
sterzy odbierali to jako wadę One20. Niekorzystny 
efekt powinien zniknąć po zastosowaniu wsporni-
ka z mocniejszym odchyleniem do tyłu. 
 
wyposażenie sKromne 
Kupując Konę One20, płacimy przede wszystkim 
za ramę wykonaną z rzadkiego stopu. To jedy-
na konkluzja, do jakiej można dojść, odnotowaw-
szy obecność napędu Deore i tanich hamulców. 
Najlepiej bronią się w tym zestawieniu koła Mavic 
Crossride z oponami Kendy, chociaż to też model 
budżetowy. Kręcimy nosem bez skrępowania, bo, 
przypomnijmy, Kona kosztuje 8499 złotych. Ład-
ne są komponenty własne producenta, ale one 
ani nie podnoszą wartości roweru, ani nie obniżają 
masy. Całość waży 14 kg, a to całkiem sporo.  

ułatwiają podjeżdżanie, dzięki nim Kona odróżnia się 
od rowerów nastawionych wyłącznie na zjeżdżanie. 
Rama jest krótka, ciasno zakręca i łatwo wchodzi 
na koło, oczekiwalibyśmy za to większej stabilności 
w zakrętach i podczas szybkiej jazdy w dół. Pomóc 
mógłby widelec z większym skokiem. Wyposaże-
nie jest bardzo podstawowe, a to rzutuje na wskaza-
nia wagi. n

 Kona wymusza krótką 
pozycję za kierownicą za sprawą 
„pionowego” ustawienia rury 
podsiodłowej

 Charakterystyczny dla Kony fragment 
zawieszenia, tzw. „rocker”, do którego jest 
mocowany tłumik od góry

 Najbardziej kontrowersyjny element 
całego wyposażenia to sztyca podsiodłowa 
z jarzemkiem na wprost rury. Wolelibyśmy 
cofnięte

 Efektownie asymetryczny wahacz obniżono z prawej strony, by zapobiec 
uderzaniu przez łańcuch o ten fragment ramy

sKuteczne zawieszenie 
Kona jest znana z pięknie działających systemów za-
wieszenia, model One20 nie jest wyjątkiem. Rama 
ugina się z liniowo narastającym oporem, ruch jest 
dość mocno stłumiony nawet przy całkowitym od-
kręceniu pokrętła tłumienia na Fox’ie. Po odsunię-
ciu siodła maksymalnie do tyłu uzyskaliśmy niezłe 
rozłożenie ciężaru na oba koła i wzajemnie dopasowa-
ną pracę przedniego i tylnego zawieszenia. Amortyzator 
przedni wyraźnie jednak odbiega charakterem od plu-
szowo uginającej się ramy. Znów zachciało nam się cze-
goś dłuższego i liniowo uginającego, na myśl przycho-
dził nam np. Manitou Minute. 

Zawieszenie, pochłaniające różnorodne nierówności, 
jest ważną zaletą Kony One20. Strome kąty ramy 
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era
all mountain
TeksT: Borys Aleksy, Zdjęcia: łukAsz szruBkowski

czy authOr era tO rOwer dO wszystkiegO? prawie. OtO jak ten 
trailOwO-maratOnOwO-all mOuntainOwy rOwer z czech wypadł 
w naszym teście

Era 3.0 to najwyższy model z tej serii rowerów mar-
ki Author. Ma 130 mm skoku, zawieszenie z Horst-lin-
kiem i ciekawy zestaw osprzętu. Jako rower z natury 
uniwersalny łączy crosscountrową geometrię z nie-
małym skokiem i sztywną osią z przodu. 

uniwersalny i zwrotny
Era ma geometrię umożliwiającą sprawne podjeżdża-
nie. Wyciągnięta do przodu pozycja, dobre ułożenie cia-
ła względem korb i równomiernie rozłożony nacisk na 
koła sprawiają, że można poczuć się na Erze jak na do-
brym rowerze do maratonów MTB. Sterowanie przed-
nim kołem wymaga pewnego trzymania kierownicy, 
bo rower szybko skręca i jest lekko nadsterowny. Na 
zjazdach z dużą prędkością zachowuje się jednak wy-

starczająco przewidywalnie. Era łatwo poddaje się sygnałom wysyłanym przez całe 
ciało, ogólnie kontrola nad rowerem jest bardzo dobra. Szeroka kierownica poma-
ga w większości trudnych technicznie sytuacji, ale gdyby komuś zależało na bardziej 
sportowym feelingu i lepszej aerodynamice, można ją śmiało obciąć po bokach. 

Dużo Karbonu 
Spodobało nam się wyposażenie Ery. Dobrze wyglądają lekkie, karbonowe kom-
ponenty Easton. Sztyca na dwie śruby wygodna w obsłudze, łatwy dostęp do obu 
śrub regulacyjnych. Siodło Fizik Gobi XM to model często spotykany w dobrych 
rowerach AM, jego kształt to coś pomiędzy typowo sportowym a turystycznym 
siedziskiem. Szykownie błyszczy się korba FSA Afterburner i aluminiowe elemen-
ty SRAM X.9, działające  we właściwy sobie, precyzyjny sposób. Mocne hamulce 
Hayesa dopełniają wizerunku roweru, na którym można jeździć zaraz  po wycią-
gnięciu z kartonu, żadna część nie wymaga upgradu. Oczywiście, od panujących  
warunków oraz upodobań właściciela zależeć będzie dobór opon. Te zamonto-
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7799 zł

13,5 kg (z pedałami)

Rockshox Recon 335 solo air, blokowany, 130 mm ❘ Fox Float Rp2

Hayes stroker Trail, tarcze 180 mm
author Xenon Disc ❘ author Helium pro ❘ panaracer Trail Master 26x2.0’’
mostek easton ea70; 31,8 mm ❘ kierownica easton MonkeyLite XC, gięta, wznios 20 mm ❘ siodło Fizik Gobi XM ❘ 
sztyca easton eC70 ❘ pedały shimano M540, zatrzaskowe 

sRaM X.9 ❘ korba Fsa afterburner, 44-32-22 z. ❘ kaseta sRaM pG970, 11-32 z., 9 b. ❘ łańcuch sRaM pC-971

Masa:

Widelec ❘ tłumik:

Hamulce:
Koła ❘ opony:

Osprzęt:

Napęd:

Rama:
Cena:

70°

73,5°

1085 mm425 mm

120 mm580 mm

Dystrybutor: Velo sp. z o.o., tel. 32 330 67 00, velo.com.pl

Rozmiary: [17]/19/21”

wane fabrycznie, 
produkowane dla 
Authora przez Pa-
naracera, trzyma-
ją dobrze, mają 
tylko problem 
z oczyszczaniem 
się z błota. 

efeKtywne 
zawieszenie, 
mięKKi tył
Zawieszenie ramy 
Ery ma liniową 
charakterystykę, 
tj. ugina się głębo-
ko, w pełni wyko-
rzystując skok. Ro-

ność potrzebną na szybkich zjazdach, natomiast 
pochylona pozycja i odpowiednie kąty ułatwia-
ją podjeżdżanie. Zamontowane fabrycznie części 
tworzą równy, kompletny zestaw gotowy do jaz-
dy. Jedyna wada to niedokładne wykończenie rury 
podsiodłowej i, w konsekwencji, utykająca w ra-
mie sztyca.  Dobrze wyposażony, łatwy w kontro-
li rower można polecić szerokiemu gronu użytkow-
ników ceniących uniwersalność i niezawodność 
sprzętu. n

 Przednie koło obraca 
się na dużej osi o średnicy 
20 mm. To rozwiązanie 
zwiększa sztywność 
widelca, poprawiając 
kontrolę w zakrętach 
przy dużej prędkości 

 Rower wyposażono w karbonowe komponenty marki 
Easton. Mamy tu szerokiego low-rizera Monkey Lite i wygodną 
w obsłudze sztycę EC70

 Rocker jest skręcany z dwóch części, co zmniejsza nieco sztywność tylnego trójkąta 

wer dobrze pochłania dzięki temu przeszkody na trasie, ma jednocześnie tendencję 
do kołysania na podjazdach. Przesunięcie niebieskiej dźwigni na tłumiku Fox’a za-
łatwia sprawę. Podobnie jest z przednią amortyzacją, Recona RockShox’a bloku-
je się za pomocą pokrętła na prawej goleni. W czasie jazdy odczuwalna jest pewna 
miękkość tylnego trójkata, który chętnie poddaje się w mocnych skrętach. Ten brak 
sztywności w największym stopniu wynikać może z dwuczęściowej konstrukcji po-
pychacza w tylnym zawieszeniu. Cięższym zawodnikom może to przeszkadzać, ale 
wiele osób lubi takie zachowanie ramy, którą łatwiej kontroluje się w poślizgu. 

Author Era ma konstrukcję pośrednią między lekkim sprzętem do XC i all mo-
untain. Oś o średnicy 20 mm zastosowana w piaście i widelcu podnosi sztyw-

 Author Era 3.0 to wszechstronny i dobrze wyposażony sprzęt, który sprawdzi się na trudnych technicznie szlakach
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Choć herCules wygląda 
niCzym klasyCzny męski 
rower, poruszany 
jest za pomoCą napędu 
przyszłośCi. Co więCej, to 
nie prototyp, leCz model 
seryjny. działa, i to jak!

geniusz

więcej niż oferuje SRAM i-Motion 9. Stero-
wanie napędem sprowadza się do manipula-
cji manetką obrotową, gdzie w miejscu ozna-
czenia biegów znajdziemy wyginającego się 
„robala”, opisanego piktogramami. Trudno 
się pomylić, klasyczne dodanie gazu „do sie-
bie” powoduje płynny wzrost przełożenia na 
twardsze, a tym samym wzrost  prędkości.

opcja „full”
W ramach wyposażenia Herculesa posta-
wiono na zamontowanie niemal wszystkie-
go, co było możliwe. Nic dziwnego, że obok 
firmowych błotników i oświetlenia (z kon-
densatorami zasilającymi światła postojo-
we) cieszyć się możemy z solidnego bagaż-
nika czy porządnej podpórki. Za ustawienie 

Zanim w roku 2006 zaprezentowano na tar-
gach rowerowych działającą bezstopniową 
przekładnię planetarną NuVinci, niewiele 
osób wierzyło, że podobny napęd w rowe-
rze jest w ogóle możliwy. A jednak w sezo-
nie 2007 pojawił się już pierwszy Hercu-
les Leonardo w niego wyposażony. Wersja 
testowana przez nas to kolejna generacja 
tego roweru miejskiego, która nie przestaje 
zadziwiać swoją nowoczesnością.
Oczywiście najważniejszy smaczek to 
wspomniany napęd, tak prosty od strony 
teoretycznej, że aż dziwne, że nikt wcze-
śniej czegoś podobnego nie wymyślił. Idea 
działania opiera się na połączeniu w jed-
no łożyska kulkowego i przekładni plane-
tarnej. Specjalny, centralny wodzik zmie-
nia kąt ustawienia wielkich, stalowych kul, 
ukrytych w piaście, dzięki czemu zmienia-
ją się płynnie punkty styku bieżni napędza-
jącej z napędzaną. Efekt to zmiana promieni 
styku, a więc „przełożenia”. Tarcie, koniecz-
ne do tego, by kule i bieżnie się nie ślizga-
ły, zapewnia specjalny smar, wzbogacony 
o nanocząsteczki, działające jak minikotwi-
ce pod wpływem ścisku. Za resztę odpo-
wiadają łańcuch i zębatki. Efektywny za-
kres przełożeń wynosi 350%, czyli np. o 10% 

TeksT: GrzeGorz rAdziwonowski, 
Zdjęcia: michAł kuczyński

zAmAskowAny
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3799 zł 

20 kg (z pedałami)

suntour CR 8 V, 50 mm

shimano, typu V
nuvinci, shimano z dynamem 3n30 ❘ Rigida X-plorer ❘ schwalbe X-plorer
mostek aluminiowy, regulowany ❘ kierownica Humpert X-space ❘ sztyca amortyzowana Kindshock Ksp 540 ❘ 
siodło selle Royal Wave ❘ oświetlenie B+M ❘ błotniki sKs ❘ bagażnik standwell Comfort

przekładnia planetarna nuvinci, korba suntour, 44 z.

Masa:

Widelec:

Hamulce:
Piasty ❘ obręcze ❘ opony:

Osprzęt:

Napęd:

Rama:
Cena:

b.d.b.d.

1110 mm455 mm

100 mm590 mm

Dystrybutor: Accell Germany, tel. +49 9721 675160, hercules-bikes.pl

Rozmiary: 53/[57]/61 cm

pozycji odpowiada regulowany mostek, a prowa-
dzenie roweru ułatwia szeroka, wygodnie profilowa-
na kierownica. Nierdzewny łańcuch ukryty jest pod 
osłoną. Za komfort odpowiada amortyzator Sunto-
ura z przodu, jak i sztyca amortyzowana Kindshocka 
z tyłu. Rower błyszczy w ciemności dzięki serii odbla-
sków i pasków na oponach Schwalbe. Nie znajdziemy 
tu tarczówek, ale hamulce typu V mają wystarczają-
cą skuteczność.

zwrotny czołg
Oczywiście każdy kontakt z nowym kryje w sobie 
szczyptę niepewności, nie da się jednak ukryć, że tu 
chwila potrzebna na oswojenie nie trwała zbyt dłu-
go. Z tego prostego powodu, że wspomniane nowe 
jest wybitnie proste w obsłudze. Trzeba się przyzwy-
czaić do tego, że w miejsce „klik” i wskoczenia kolej-
nego biegu manetkę ustawia się w dowolnej pozycji. 
Odrobinę za twardo, lekki ruch dłonią i już wszyst-
ko pasuje. Czułość manetki jest rewelacyjna, a prze-

łożenia zmieniają się płyn-
nie i szybko. Przynajmniej do 
momentu, gdy jedziemy po 
płaskim, i wtedy, gdy chce-
my przyspieszać. Pod górę 
ujawnia się niepożądane 
działanie nanotechnologii, 
aby pedałować lżej, trzeba 
zmniejszyć nacisk na peda-
ły. To „odpuszczenie” nie jest 
tak wyraźne, jak w standar-
dowych przekładniach pla-
netarnych, ale odczuwalne.
Z punktu widzenia własności 
jezdnych przyznać trzeba, że 

sporą masę roweru odczuwa się przede wszystkim podczas 
jego przenoszenia. Dwadzieścia kilogramów to nie przelew-
ki, a masa piasty, wynosząca niemal 4 kg, wybitnie obciąża 
tył maszyny. Zrównoważono ją przez dobranie kąta wyprze-
dzenia widelca, dzięki czemu rowerowi nie brakuje zwrotno-
ści. Co więcej, cyrkluje aż miło. Podobała nam się szeroka 
kierownica o dobrym wygięciu, niemęcząca nadgarstków. 
Dobrze pasuje do wyprostowanej pozycji, jaką przyjmuje 
się zupełnie naturalnie na Herculesie. Komfort podróżowa-
nia jest wystarczający, dopóki jedzie się po dobrym podłożu, 
amortyzacja ma ograniczone możliwości.

Leonardo będzie dobranym kompanem w miejskim żeglo-
waniu, czy też towarzyszem podmiejskich wycieczek po 
ubitych szlakach. Efektywny napęd pozwala na optymalny 
dobór przełożenia, a kompletne wyposażenie na całorocz-
ne wykorzystanie maszyny. Obecna wersja, z racji masy, 
nie będzie błyszczeć na premiach górskich, choć zakres 
przełożeń śmiało by na to pozwolił. n

geniusz  Hercules to z wyglądu bardzo klasyczny rower męski, zaawansowania technicznego nie widać, za to 
zwracają na siebie uwagę takie detale wyposażenia, jak solidny bagażnik

 Obrotowa manetka NuVinci 
wyposażona jest w oryginalny 
wskaźnik przełożenia – pomarańczowy 
„robal” wygina się w łuk, sygnalizując 
górkę, lub na płaskim wyciąga jak 
struna

 Piasta tylna wywołuje imponujące wrażenie, jest wielka i czarna. 
Niestety, również masywna, niemal 4 kg wybitnie stabilizują tył roweru

 Kierownica o oryginalnym 
kształcie, w połączeniu 
z regulowanym wspornikiem, 
to same zalety. Pozycję można 
ustawić idealnie
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