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Rowerowa rewolucja to zaproszenie, 
które wyznacza początek nowej  
ery systemów E-bike. 

To nasze potwierdzenie, że mamy na uwadze naszych partnerów, prawdziwych kolarzy. Tych 

szukających optymalnej mocy, którą mogą kontrolować wszędzie i w każdych warunkach. 

Jesteśmy częścią kolarskiego świata od stu lat. Mamy doświadczenie oraz wiedzę, które 

pomogą Ci na szlaku i stanowią siłę napędową naszego podejścia skoncentrowanego na 

użytkownikach. To nie jest oświadczenie woli. System EP8 naprawdę istnieje i wszyscy mogą 

korzystać z jego zalet. Już czas, aby każdy dołączył do rowerowej rewolucji.



Rewolucja
Systemy E-bike cały czas rewolucjonizują kolarski świat. Kolarze 

z całego świata docenili nasze poprzednie moduły napędowe, 

rozkręcając rewolucję e-MTB na nieznaną dotąd skalę. Korzystając ze 

zdobytego doświadczenia, udoskonaliliśmy naszą filozofię projektową 

i zawiesiliśmy poprzeczkę jeszcze wyżej.

Prezentujemy dzieło ewolucji — EP8.
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Rozpoczęła się rewolucja na rynku e-bike i podnieśliśmy poprzeczkę w segmencie e-MTB. 

Prezentujemy dzieło ewolucji — EP8. Przełomowy moduł napędowy, na który czekali 

rowerzyści. Rowerowa rewolucja to nasze zaproszenie dla Was. Rowerzystów obserwujących 

zegar w oczekiwaniu na podbój szlaków po pracy. Rowerzystów wykorzystujących  

każdą okazję do jazdy. Tych, którzy pierwsi wysyłają wiadomość do „grupy”.

Gotowi na rowerową  
rewolucje z systemem 
EP8 SHIMANO?
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Młodych duchem, którzy sprzeciwiają 

się wszelkim pomysłom „pójścia na 

łatwiznę”.

 

Weekendowych odkrywców, którzy  

chcą maksymalnie wykorzystać każdy 

dzień. Żądnych przygód od razu po 

wyjściu z domu.

 

Nie zapomnieliśmy też o codziennych 

bohaterach, którzy szukają mniej 

uczęszczanych dróg do pracy. Tych,  

którzy wolą obrać dłuższą trasę do domu.

Rowerowa rewolucja wyznacza początek 

nowej ery systemów e-bike. To nasze 

potwierdzenie, że mamy na uwadze 

wszystkich. Tych szukających optymalnej 

mocy, którą mogą kontrolować wszędzie 

i w każdych warunkach.

Jesteśmy częścią kolarskiego świata od 

stu lat. W ostatnich latach rowerzyści z 

całego świata docenili nasze poprzednie 

moduły napędowe i systemy e-bike, 

rozkręcając rewolucję e-MTB na nieznaną 

dotąd skalę.

Podczas gdy systemy e-bike cały 

czas rewolucjonizują kolarski świat, 



korzystając ze zdobytego doświadczenia, 

udoskonaliliśmy naszą filozofię projektową 

i zawiesiliśmy poprzeczkę jeszcze wyżej.

Nasza misja: pomaganie rowerzystom 

w pewnym pokonywaniu najbardziej 

stromych podjazdów i najtrudniejszych 

szlaków z niezawodnym systemem 

generującym większy maksymalny 

moment obrotowy 85 Nm.

W nowym, udoskonalonym trybie Trail 

dostępny jest pełny moment obrotowy 

modułu EP8. Gwarantuje to wygodę i 

kontrolę. Nasz najbardziej uniwersalny 

do tej pory tryb wspomagania jest 

idealnie skonfigurowany i nie wymaga 

dostosowywania — sprawdzi się 

praktycznie na każdym szlaku. Im 

intensywniej pedałujesz, tym większa  

jest siła wspomagania.

 

Kluczem do optymalnych właściwości 

jezdnych w terenie jest niska masa, 

zwinność i zwrotność. Przy masie 2,6 kg 

EP8 jest jednym z najlżejszych modułów 

napędowych dostępnych na rynku, który 

charakteryzuje się najlepszym w klasie 

stosunkiem generowanej mocy do masy. 

Ponadto mniejsze rozmiary i zintegrowana 

konstrukcja modułu napędowego 

przekładają się na większy prześwit, 

co pomaga podczas pokonywania 

technicznych odcinków.

W procesie ewolucji 
stworzyliśmy system 
EP8.
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Pomimo dużej mocy ten opływowy, 

smukły i wąski moduł napędowy pracuje 

bardzo cicho, nie zakłócając odgłosów 

przyrody otaczającej szlaki.

 

Rozumiemy, że każda jazda jest inna i 

każdy rowerzysta jest wyjątkowy.

Twoje ulubione szlaki zmieniają się w 

zależności od pory roku. Od jazdy po 

suchych trasach w tumanach kurzu po 

jazdę w błotnistych, mokrych warunkach. 

Czasami chcesz pędzić. A czasami 

zrelaksować. Uważamy, że każdy kolarz 

powinien mieć pełną kontrolę nad 

rowerem. Trzymając się tego i dodając naszą 

filozofię koncentracji na użytkownikach, 

skupiliśmy się na opracowaniu systemu 

e-bike o nieograniczonych możliwościach 

dostosowywania. 

Aplikacja E-TUBE PROJECT pozwala na 

dostosowanie parametrów systemu do 

stylu jazdy, zanim włożysz kask.

SHIMANO EP8 jest systemem e-bike, 

jednak aby wykorzystać cały potencjał 

i właściwości modułu napędowego, 

potrzebny jest rower o równie dobrych 

parametrach.

 

Dostępny teraz moduł EP8 będzie 

montowany w rowerach wielu partnerów 

marki, gotowych do jazdy próbnej u 

lokalnego sprzedawcy.  

 

Nie chodzi o wszystkie szkice projektowe, 

pobożne życzenia ani jedną wielką 

zapowiedź. System EP8 naprawdę istnieje  

i wszyscy mogą korzystać z jego zalet. 



Jesteście gotowi 
na rowerową
rewolucję?

ebike.shimano.com



Dostosuj ustawienia 
systemu EP8 SHIMANO
do własnego stylu jazdy 
za pomocą aplikacji 
E-TUBE PROJECT
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Rewolucyjny system e-bike EP8 SHIMANO z nieograniczonymi możliwościami  

dostosowywania za pomocą dołączonej aplikacji E-TUBE PROJECT na zawsze 

odmieni sposób jazdy rowerami e-bike.



Opracowując w SHIMANO nowy system 

e-bike EP8, podarliśmy zbiór zasad 

dotyczących systemów e-bike i napisaliśmy 

jego zupełnie nową wersję.

 

Już nie zabraknie Ci pewności — ani 

kondycji — by pokonywać najbardziej 

strome podjazdy dające wycisk nogom. 

Minęły też czasy niekontrolowanej 

mocy. Teraz masz kontrolę nad stopniem 

wspomagania i dodatkową moc do 

dyspozycji, gdy najbardziej jej potrzebujesz.

 

Bez względu na to, jakim jesteś typem 

rowerzysty — czy spędzasz każdą wolną 

chwilę w pracy, myśląc o najlepszej linii 

przejazdu po ulubionym szlaku, czy 

korzystasz z roweru do codziennych 

dojazdów do pracy — EP8 SHIMANO 

zrewolucjonizuje Twój styl jazdy.

Jest lekki, generuje dużą moc i ma 

akumulator o wydłużonym okresie 

eksploatacji. Ale to nie wszystko — można go 

również w pełni dostosowywać za pomocą 

łatwej w obsłudze aplikacji E-TUBE PROJECT 

na urządzenia przenośne (wer. 4.0.0).

 

Oprogramowanie E-TUBE SHIMANO 

umożliwia bezprzewodowe połączenie 

roweru ze smartfonem. Po nawiązaniu 

połączenia można uzyskać jeszcze lepsze 

wrażenia z jazdy.

 

Pory roku się zmieniają, czasami w ciągu 

tygodnia. Zmieniają się też warunki jazdy 

i nastrój — czasami ma się ochotę wyjść i 

wyruszyć na podbój szlaków bez żadnych 

ograniczeń, a czasami marzy się o spokojnej 

przejażdżce, aby się odprężyć i poznać 

nowe miejsca. 
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Aplikacja E-TUBE PROJECT opracowana 

przez SHIMANO ułatwia dostosowywanie 

ustawień roweru do przewidywanych 

warunków jazdy, zanim użytkownik nawet 

wsiądzie na rower. 

Dzięki zaawansowanym możliwościom 

dostosowywania można bez trudu 

dopasować ustawienia roweru do stylu 

jazdy. Poza możliwością dostosowania 

charakterystyki wspomagania, funkcji 

przełącznika wspomagania i wyświetlacza, 

można także regulować inne elementy 

sterujące, od ustawień podstawowych, jak 

język i tło, po bardziej zaawansowane, jak 

automatyczna zmiana przełożeń.

Można także łatwo sprawdzać, czy są do-

stępne najnowsze wersje oprogramowania 

układowego. Daje to pewność, że urządze-

nie zawsze ma aktualne oprogramowanie z 

najnowszymi funkcjami.

Najnowsza wersja 

aplikacji E-TUBE 

PROJECT ma 

zaktualizowany 

interfejs graficzny, 

który dodatkowo 

ułatwia obsługę i 

pozwala natychmiast 

dostrzec błędy, aby 

od razu je usunąć. 



Rowerowa rewolucja — 
nie ma już odwrotu.

Jeśli uwielbiasz zmieniać ustawienia, 

będziesz w swoim żywiole — zakres 

dostępnych opcji do dostosowania 

przekona nawet największych sceptyków 

rowerów e-bike. Można dostosowywać 

poszczególne poziomy wspomagania (Eco, 

Boost i Trail) — do dyspozycji jest w sumie 

10 poziomów charakterystyki wspomagania. 

Moment obrotowy wspomagania jest 

generowany odpowiednio do nacisku 

na pedały — w przypadku wybrania 

ustawienia Eco zużycie energii akumulatora 

zostaje ograniczone przez zmniejszenie 

siły wspomagania generowanej przez 

moduł. Po wybraniu ustawienia silnego 

wspomagania przyspieszenie będzie 

gwałtowniejsze, ponieważ wspomaganie 

działa nawet przy niskim nacisku na pedały. 

 

Kolejną praktyczną funkcją jest możliwość 

dostosowania poziomu maksymalnego 

momentu obrotowego wspomagania w 

zakresie 20–85 Nm. Można go ustawić 

odpowiednio do warunków jazdy i terenu. 

Im mniejsza wartość momentu obroto-

wego wspomagania, tym mniejsze zuży-

cie energii akumulatora. Istnieje również 

możliwość regulacji momentu włączania 

wspomagania — przy ustawieniu płynne-

go działania wspomaganie będzie płynne i 

zrównoważone, natomiast przy ustawieniu 

szybkiego działania wspomaganie będzie 

generowane od razu po obróceniu ramion 

mechanizmu korbowego. 

 

Można też utworzyć dwa profile wspoma-

gania — na przykład jeden do codziennej 

jazdy i jeden do weekendowej jazdy 

terenowej — a potem zmieniać te profile, 

naciskając przycisk na wyświetlaczu.

Każdy profil zawiera dopasowane do 

preferencji, precyzyjnie dostosowane 

poziomy siły wspomagania w zależności od 

wymaganej intensywności wspomagania, 

bez utraty panowania nad rowerem. Dzięki 

temu można wybierać swoje ulubione 

ustawienia odpowiednio do stylu jazdy i 

zmieniających się warunków.

 

Profil jazdy można zmieniać za pomocą 

smartfonu nawet podczas jazdy, gdy 

potrzeba dodatkowej lub mniejszej siły 

wspomagania — zapewnia to nieznane do 

tej pory wrażenia z jazdy.

 

Ponadto system EP8 generuje dodatkową 

moc wtedy, gdy najbardziej jej potrzebujesz 

— po ustawieniu trybu Trail, im większy 

wkładasz wysiłek, tym wspomaganie jest 

silniejsze.

 

Co więcej, pomimo dużej mocy, system 

jest znacznie lżejszy. Moduł napędowy 

waży zaledwie 2,6 kg, czyli o 300 g mniej 

niż poprzednie modele modułów, a przy 

tym generuje ogromną moc. Zwiększyliśmy 

też pojemność akumulatora. Teraz można 

jeździć dalej i dłużej, nie martwiąc się o 

pozostały poziom naładowania, a ponadto 

akumulator ładuje się do 50% w ciągu 

2,5 godz.



Silnik zaprojektowany 
przez SHIMANO 
•  Wysoki moment obrotowy 85 Nm 

•   Wysoka wydajność przekładająca się 

 na większy zasięg

Sprzęgło jednokierunkowe 
•  Płynne, natychmiastowe włączanie

•  Mniejszy opór zapewnia naturalne wrażenia z jazdy

Exploded
view
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Niska masa 

•  Masa całkowita 2,6 kg 

•   Niewielkich rozmiarów korpus ze stopu magnezu pozwala producentom zoptymalizować 

konstrukcję ramy pod kątem niższej masy i poprawy prowadzenia

Oś HOLLOWTECH 

•  Niższa masa i większa sztywność

3-stopniowy system zmiany 
przełożeń (6 przełożeń) 

•   Optymalna wydajność silnika przy wysokiej 

prędkości obrotowej

•  Wysoce wydajne przekładnie redukcyjne

•  Przemyślana konstrukcja o niewielkich rozmiarach

2-częściowy wysoce precyzyjny czujnik 
momentu obrotowego 

•   Bardzo dokładny pomiar momentu obrotowego pozwala uzyskać czułą 

charakterystykę i jak najbardziej naturalne przekazywanie mocy

•   Udoskonalony tryb Trail gwarantujący rowerzyście wygodę, kontrolę i pewność

•   Dostosuj ustawienia do własnego stylu jazdy za pomocą aplikacji  

E-TUBE PROJECT
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W 2016 roku zaprezentowaliśmy system SHIMANO 

STEPS E8000. Był to pierwszy system e-bike 

przeznaczony do e-MTB. Został doceniony przez 

rowerzystów na całym świecie i okrzyknięty prawdziwą 

rewolucją. Korzystając ze zdobytego doświadczenia, 

udoskonaliliśmy naszą filozofię projektową i 

zawiesiliśmy poprzeczkę jeszcze wyżej.

Dziesięć powodów, aby 
wybrać SHIMANO EP8



CZYTAJ DALEJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM NOWYM SYSTEMIE E-BIKE ORAZ O TYM, 

JAK PRZEZ CAŁY CZAS NAPĘDZAMY REWOLUCJĘ E-MTB NA NIEZNANĄ DOTĄD SKALĘ. 

1. WIĘKSZA MOC + PEŁNA KONTROLA = 

BRAK WYMÓWEK

Pewnie pokonuj najbardziej strome 

podjazdy i najtrudniejsze szlaki, mając do 

dyspozycji maksymalny moment obrotowy 

85 Nm. Pokonuj wzniesienia, koncentrując 

się na ich szczytach. Zjeżdżaj, mając pełną 

kontrolę nad rowerem. Ciesz się jazdą. 

Rozumiemy, że moc bez kontroli jest nic nie 

warta. EP8 płynnie i bezpośrednio dostarcza 

moc, zapewniając pełną kontrolę w każdych 

warunkach i naturalne wrażenia z jazdy.

2. JAZDA NA ROWERZE E-MTB  

TAK JAK LUBISZ

Każda jazda jest inna. Każdy rowerzysta 

jest wyjątkowy. Ulubione szlaki zmieniają 

się w zależności od pory roku. Od jazdy 

po suchych trasach w tumanach kurzu po 

jazdę w błotnistych, mokrych warunkach. 

Czasami chcesz pędzić. A czasami jest 

czas na rekreacyjną jazdę. Nasza aplikacja 

E-Tube Project pozwala na dostosowanie 

parametrów systemu do stylu jazdy, 

zanim założysz kask. Wybierz spośród 10 

poziomów charakterystyki wspomagania 

oraz 5 poziomów uruchamiania 

wspomagania i ustaw maksymalny moment 

obrotowy odpowiedni do swojego stylu 

jazdy w 3 trybach (Eco, Trail i/lub Boost). 

Zapisz swoje preferencje jako dwa różne 

profile i z łatwością przełączaj między nimi 

z poziomu wyświetlacza, gdy wyjeżdżasz w 

weekend z miasta, by poszaleć na szlakach. 
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Przygotowaliśmy dwa fabryczne profile 

dostępne za pośrednictwem wyświetlacza. 

Sprawdzą się w różnym terenie — od 

wymagających singletracków i krętych  

dróg aż po techniczne kamieniste odcinki.

3. PŁYNNIEJSZE PEDAŁOWANIE

Uważamy, że każdy kolarz powinien mieć 

pełną kontrolę nad rowerem. Trzymając się

tego i dodając naszą filozofię projektowa-

nia skoncentrowanego na użytkownikach, 

ponownie podnosimy poprzeczkę i zmnie-

jszamy opór o kolejne 36%. Udoskonalony 

mechanizm sprzęgła poprawia reakcję 

układu napędowego, umożliwiając płyn-

niejsze odłączanie wspomagania podczas 

pedałowania powyżej prędkości 25 km/h. 

EP8 zapewnia płynne pedałowanie bez 

żadnych niespodzianek.

4. NIŻSZA MASA

Kluczem do optymalnych właściwości 

jezdnych terenie jest niska masa, zwinność i 

zwrotność. EP8 waży 2,6 kg, o 300 gramów 

mniej w porównaniu z poprzednimi 

modułami napędowymi. To naprawdę 

jeden z najlżejszych dostępnych na 

rynku modułów napędowych, który 

charakteryzuje się najlepszym w klasie 

stosunkiem generowanej mocy do masy.

5. NIEWIELKIE ROZMIARY I DUŻA MOC

Nie daj się zwieść wielkością czy wyglądem. 

Ten opływowy, smukły i wąski moduł 

napędowy generuje dość mocy, by pomóc 

Ci osiągnąć szczyt podczas kolejnej epickiej 

przygody. Ponadto mniejsze rozmiary 

i zintegrowana konstrukcja modułu 

napędowego przekładają się na większy 

prześwit, co pomaga podczas pokonywania 

technicznych odcinków.

6. CICHSZA PRACA

Pomimo generowanej mocy EP8 pracuje 

bardzo cicho, nie zakłócając odgłosów 

przyrody otaczającej szlaki.

7. NOWY TRYB TRAIL

Nm. Gwarantuje to wygodę, kontrolę i 

pewność. Nasz najbardziej uniwersalny 

do tej pory tryb wspomagania jest 

idealnie skonfigurowany i nie wymaga 

dostosowywania — sprawdzi się 

praktycznie na każdym szlaku. Im 

intensywniej pedałujesz, tym większa jest 



siła wspomagania. Otrzymujesz właściwą 

moc we właściwym czasie oraz poczucie 

bezpieczeństwa dzięki maksymalnej 

przyczepności i kontroli przez cały czas. 

Czy to podczas pokonywania grząskiego 

piasku, czy stromych pasm górskich, moduł 

napędowy szybko i płynnie automatycznie 

dostosowuje parametry, pozwalając Ci w 

pełni skoncentrować się na trasie. 



8. DBANIE O ROWER

Od czasu do czasu rower wymaga niew-

ielkich regulacji. Po wielu emocjonujących 

kilometrach na rowerze wyposażonym 

w system EP8konieczna będzie wymi-

ana zużytych części. Zarówno jeżdżąc po 

lokalnych szlakach, jak i odkrywając nowe 

tereny w Europie, na pewno znajdziesz  

centrum serwisowe lub partnera Shimano, 

który zadba o Twój rower.

9. BRAK PROBLEMÓW Z 

PRZEGRZEWANIEM SIĘ

Dzięki zastosowaniu magnezu dobrze 

odprowadzającego ciepło i zaprojektowanej 

od nowa obudowie silnika, EP8 nie 

przegrzewa się na podjazdach i może dłużej 

generować maksymalny moment obrotowy. 

Odprowadzanie ciepła dodatkowo poprawia 

większa formowana powierzchnia.
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10. WIĘKSZA POJEMNOŚĆ AKUMULATORA

Z dumą możemy powiedzieć, że 

nasze akumulatory słyną z wydajności 

pozwalającej pokonywać więcej kilometrów 

na szlakach. Rozszerzyliśmy asortyment 

akumulatorów o modele wewnętrzne i 

zewnętrzne o pojemności 630 Wh, dzięki 

którym pojedziesz jeszcze dalej. Po 1000 

pełnych cyklach ładowania akumulatory 

zasilające układ EP8 zachowują 60% maks. 

pojemności, a Ty możesz bez przerwy 

odkrywać kolejne szlaki. W zależności 

od częstotliwości i intensywności jazdy 

możliwe jest nawet, że wytrzymają dłużej 

niż rower. Dzięki temu możesz całymi 

dniami pokonywać swoje ulubione 

odcinki singletracków, koncentrując się na 

następnym zakręcie, a nie na wskaźniku 

naładowania akumulatora.

Nie ma lepszego sposobu na poznanie roweru 

e-bike wyposażonego w moduł EP8 SHIMANO 

niż przejechanie się na nim po szlakach. 

Moduł EP8 jest montowany w rowerach wielu 

partnerów marki, gotowych już teraz do jazdy 

próbnej u lokalnego sprzedawcy. 



There’s an e-bike revolution going down and we’ve raised the e-MTB benchmark. 

Through evolution, we introduce EP8. The game-changing drive unit riders have been 

waiting for. Ride the Revolution is our invitation to you. The riders watching the clock, 

waiting for post-work trails. The riders jumping at any opportunity to ride, the ones first 

to message ‘the group’.

Ready to Ride  
the Revolution with 
SHIMANO EP8?

1. JAK DZIAŁAJĄ ROWERY E-MTB?

Prawie wszystkie standardowe rowery e-MTB 

sprzedawane w Europie są wyposażone 

w układ wspomagający pedałowanie. 

Akumulatory połączone z modułem 

napędowym w rowerach e-MTB tego typu 

generują wspomaganie o mocy 250 W.  Jazda 

rowerem e-MTB przypomina jazdę z pomocą 

nóg zawodowego kolarza przez cały dzień. 

Wciąż trzeba pedałować, ale wymaga to 

znacznie mniejszego wysiłku. Akumulator 

litowo-jonowy zasila moduł napędowy, który 

jest zamontowany w miejscu suportu i włącza 

się pod wpływem pedałowania. Wspomaganie 

wyłącza się po przerwaniu pedałowania 

lub osiągnięciu 25 km/h. Rowerzysta  

kontroluje poziom wspomagania za pomocą 

przełącznika na kierownicy, a informacje takie 

jak ustawienie wspomagania, zasięg i poziom 

naładowania akumulatora są prezentowane 

na wyświetlaczu. System SHIMANO STEPS 

e-MTB ma trzy poziomy wspomagania: Eco, 

Trail i Boost, a ponadto tryb wspomagania 

prowadzenia roweru sterowany manetką 

„Firebolt” w stylu Di2 po lewej stronie.

2. JAKI ZASIĘG MA ROWER E-MTB ZANIM

BĘDZIE KONIECZNE NAŁADOWANIE 

AKUMULATORA?

Rowery ze wspomaganiem ważą do 10 

kilogramów więcej niż standardowy rower 

górski o takich samych parametrach, więc tak 

— prowadzą się inaczej. To niekoniecznie coś 

złego! Niektórym rowerzystom dodatkowa 
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Odpowiedzi na 10
najczęściej zadawanych
pytań na temat e-MTB
Utworzyliśmy listę 10 najczęstszych pytań na temat 

rowerów e-MTB (oraz technologii napędu SHIMANO 

STEPS e-MTB), aby zebrać wszystkie niezbędne 

informacje w jednym miejscu.



masa pomaga zachować stabilność roweru podczas

skoków i trudnych zjazdów, zwłaszcza z uwagi na nisko 

położony środek ciężkości (większość rowerów e-MTB 

ma silniki połączone z mechanizmem korbowym, aby ta 

dodatkowa masa była jak najniżej). Rower e-MTB daje 

większe możliwości, więc w szybkim, technicznym terenie 

będziesz mieć porządny trening górnych partii ciała.  

3. CZY ROWERY E-MTB PROWADZĄ SIĘ INACZEJ?

Rowery ze wspomaganiem ważą do 10 kilogramów więcej 

niż standardowy rower górski o takich samych parametrach, 

więc tak — prowadzą się inaczej. To niekoniecznie coś 

złego! Niektórym rowerzystom dodatkowa masa pomaga 

zachować stabilność roweru podczas skoków i trudnych 

zjazdów, zwłaszcza z uwagi na nisko położony środek 

ciężkości (większość rowerów e-MTB ma silniki połączone 

z mechanizmem korbowym, aby ta dodatkowa masa była 
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jak najniżej). Rower e-MTB daje większe możliwości, więc w 

szybkim, technicznym terenie będziesz mieć porządny trening 

górnych partii ciała. 

4. CO W PRZYPADKU, GDY ROZŁADUJE SIĘ AKUMULATOR 

W ROWERZE E-MTB?

e-MTB to wciąż rower górski. Przerzutki, napęd i hamulce będą 

działać bez problemów, nawet gdy niefortunnie zdarzy Ci się 

rozładować akumulator. Gdy zabraknie prądu, zostajesz po 

prostu z nieco cięższym rowerem niż standardowy — różnica 

wynosi niewiele więcej niż masa sprzętu do downhillu. Najwyżej 

pokonasz kilka podjazdów o własnych siłach, a później będziesz 

mieć co opowiadać...i pewnie nie dopuścisz do tego ponownie.

5. CZY ROWERY E-MTB SĄ MOTOROWERAMI?

Nie! e-MTB są prawnie sklasyfikowane jako rowery i spełniają 

normy ograniczające ich moc oraz określające sposób ich 

działania. Są znacznie słabsze niż motorowery i działają 

zupełnie inaczej. Większość rowerów e-MTB sprzedawanych 

w Europie ma układ wspomagający pedałowanie, zatem 

modułem napędowym steruje się za pośrednictwem 

pedałowania, a nie przepustnicy. Ponadto moduł napędowy 

dostarcza tylko niewielką dodatkową moc (zasadniczo dając 

użytkownikowi siłę nóg zawodowego kolarza na kilka godzin). 

Wciąż trzeba włożyć sporo wysiłku fizycznego i wspomaganie 

wyłącza się po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

6. JAK GŁOŚNE SĄ ROWERY E-MTB?

e-MTB są ciche, pracują niemalże bezgłośnie —gdy zbliżysz 

ucho do silnika, usłyszysz jedynie cichy szum, nic więcej.

7. CZY ROWERY E-MTB NISZCZĄ SZLAKI?

Nie. Niewielka dodatkowa moc dostarczana przez silnik e-MTB 

tak naprawdę zapewnia efekt „nóg zawodowego kolarza” — 

poczucie znacznie większej siły w swoich nogach!  Rowery 

e-MTB nie mają takiego samego układu napędowego ani nie 

generują takiego samego momentu obrotowego jak rowery 

dirt z silnikiem spalinowym, które mogą pokiereszować szlaki. 

Rowery e-MTB reagują na nacisk na pedały, zapewniając 

naturalne wspomaganie. Niszczenie szlaków zawsze jest 

związane ze sposobem prowadzenia roweru i bardziej niż 



od mocy zależy od hamowania, warunków 

pogodowych i ruchu na szlaku. 

8. CZY ROWERY E-MTB MOŻNA ZMOCZYĆ?

Tak! Chociaż nie są to amfibie (nie wrzucaj 

swojego roweru do basenu), e-MTB bez 

problemu radzą sobie w deszczu i można myć je 

tak jak każdy rower górski — trzeba tylko unikać 

używania myjki wysokociśnieniowej i zamiast 

tego korzystać z wiadra lub węża ogrodowego.

9. CZY MOŻNA PODRÓŻOWAĆ Z  

ROWEREM E-MTB?

Obecnie przewożenie akumulatorów litowo-

jonowych stosowanych w większości rowerów 

e-MTB jest zabronione we wszystkich lotach 

krajowych i międzynarodowych, zarówno 

w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym. 

Rowery e-MTB można przewozić tylko 

samochodem, jednak wielu producentów 

bagażników rowerowych oferuje bagażniki 

montowane z tyłu, dedykowane dla e-MTB, 

zatem nie trzeba ich pakować do bagażnika ani 

przewozić na bagażniku dachowym. 

10. CZY MOGĘ SAMODZIELNIE 

KONSERWOWAĆ MÓJ ROWER E-MTB?

Chociaż rowery e-MTB są wyposażone w 

całkiem zaawansowaną technologię, poza 

akumulatorem, modułem napędowym i 

okablowaniem to wciąż rowery górskie — 

mają takie same przerzutki tylne, hamulce 

i dźwignie przerzutek. Zwykle można  

samodzielnie wymienić akumulator (okres 

eksploatacji wynosi ponad 1000 cykli 

ładowania i nowy akumulator należy kupić 

od producenta oryginalnego wyposażenia), 

ale wszelkie czynności konserwacyjne przy 

module napędowym, w tym wymianę tarczy 

mechanizmu korbowego lub suportu należy 

zlecić serwisowi rowerowemu. Poza tym 

można przeprowadzić nowe linki, wyregulować 

hamulce — ogólnie dbać o swój rower e-MTB 

wedle własnego uznania.



Codzienni  
bohaterowie
Są wśród nas bohaterowie, którzy 

każdego dnia pomagają ludziom. Dla 

niektórych z nich, jak dla Mélanie, 

system e-bike może zrewolucjonizować 

ich sposób przemieszczania się po 

zatłoczonych miastach.

Czasy się zmieniają. Coraz więcej 

osób rezygnuje z dojazdów do pracy 

samochodem lub komunikacją miejską z 

wielu różnych powodów. Czy to w celu 

poprawienia kondycji fizycznej, ochrony 

środowiska, oszczędności, czy po prostu, 

ponieważ w wielu przypadkach jest to 

szybszy środek transportu, mieszkańcy 

miast na całym świecie porzucają 

komunikację publiczną na rzecz dwóch 

kółek. Co więcej — w okresie pandemii 

Covid-19 liczba takich osób znacznie 

wzrosła.
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„Sprawia, że dobrze 
się czuję”.

Zalicza się do nich Mélanie, domowa 

pielęgniarka z Lyonu. Jej praca wymaga 

szybkiego dojazdu do pacjentów 

mieszkających w różnych częściach miasta. 

Jest to możliwe dzięki rowerowi.

 

„Jazda na rowerze znacznie ułatwia 

mi dzień”, mówi. „W ten sposób mogę 

poświęcić każdemu pacjentowi więcej 

czasu — więcej niż wcześniej, kiedy nie 

jeździłam na rowerze. Sprawia to również, 

że nie muszę spieszyć się u danego 

pacjenta, obawiając się, że nie zdążę na  

czas do następnego”.

 

Mélanie mknie po ulicach na swoim 

rowerze. „Nie muszę już martwić się o 

czas podróży między poszczególnymi 

wizytami u pacjentów”, mówi. Teraz może 

z łatwością omijać zakorkowane ulice, 

korzystać ze skrótów przez wąskie uliczki, 

w pełni korzystać ze ścieżek rowerowych i 

zatrzymywać się w jednym z malowniczych 

miejskich parków na przekąskę lub 

lunch, aby nabrać sił. Jest w lepszej 

formie i zdrowsza, a przy tym także mniej 

zestresowana przez cały dzień.

Podobnie jak większość osób, odkąd 

zaczęła korzystać z roweru do codziennych 

dojazdów i poczuła swobodę, jaką to daje, 

poza długą listą innych zalet, nie wyobraża 

sobie innego sposobu przemieszczania się. 

„Mogę w ten sposób zaczerpnąć świeżego 

powietrza i oczyścić umysł”, mówi. 

„Sprawia, że dobrze się czuję”.



Pacjenci Mélanie polegają na niej i tak 

samo ona polega na swoim rowerze. 

System e-bike EP8 SHIMANO pomaga jej 

zwyciężać w wyścigu szczurów i jeździć 

po mieście od świtu do zmierzchu. Gdy 

zaczyna brakować jej energii, z pomocą 

przychodzi wspomaganie, a gdy spokojnie 

przemierza ulice, może wybrać tryb Eco, 

aby oszczędzać energię akumulatora.

 

Gdy przychodzi weekend, można ją spotkać 

poza miastem, gdzie zamiast przedzierać 

się przez ruch uliczny, pędzi po szlakach 

pośród cudacznych kóz górskich.

 

Mając do dyspozycji wspomaganie 

generowane przez system EP8, może 

pokonywać kolejne kilometry w terenie po 

całym tygodniu jazdy po utwardzonych 

drogach. A dzięki aplikacji E-TUBE PROJECT 

może skonfigurować jeden profil do 

codziennej jazdy i jeden na weekendowe 

wyprawy, po czym wygodnie zmieniać 

skonfigurowane profile na smartfonie  

lub tablecie.
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W przeciwieństwie do większości, gdy weekend się 

zakończy, Mélanie w poniedziałek z samego rana wsiada 

na rower, zmienia profil jazdy i wyrusza do miasta, 

by spędzić kolejny intensywny dzień w pracy.



Przekazywanie 
pałeczki
 

Z wiekiem przychodzi dzień, w którym uświadamiamy sobie, 

że nie mamy tyle siły i takiej kondycji jak kiedyś. Tak było w 

przypadku Hervé’a, do czasu, gdy odkrył coś, co odmieniło 

jego jazdę i pozwoliło mu dotrzymać kroku synowi.

Co zrobić, gdy potomstwo zaczyna nie tylko cię doganiać 

podczas wspólnych tras, ale również zostawia cię w chmurze 

pyłu, podczas gdy ty nadaremno rozpaczliwie pedałujesz z 

maksymalnym tętnem?

 

Można tak jak Hervé wybrać rower e-MTB wyposażony w 

system EP8 SHIMANO.
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Rowery były częścią życia Hervé’a odkąd 

nauczył się chodzić. W latach 80. pędził 

po szlakach, będąc pionierem jazdy BMX. 

Później przerzucił się na kolarstwo górskie, 

rozwijając umiejętności i odkrywając 

nowe możliwości w zakresie rowerów i 

technologii, od pierwszych rowerów MTB 

ze sztywnym widelcem, przez hardtaile, 

aż po rowery z pełnym zawieszeniem do 

zjazdu i XC.

 

Ma kolarstwo we krwi. Jest częścią jego 

DNA. Było zatem pewne, że jego syn, Gael, 

pójdzie w ślady ojca. Zwłaszcza, że obaj 

mieszkają w Alpach.

 

Hervé nauczył Gaela wszystkiego, przekazał 

mu całą kolarską wiedzę i doświadczenie 

niczym w procesie osmozy, gdy jego młody 

syn dorastał. Cierpliwie pomagał Gaelowi 

nauczyć się łapać równowagę, nerwowo 

zdejmował kółka boczne i krzyczał, gdy 

jego syn po raz pierwszy chwiejnie pojechał 

na dwóch kołach.

 

Gael uczył się szybko i nie trzeba było 

długo czekać, aż nadszedł pamiętny 

dzień, gdy prześcignął tatę. Najpierw na 

zjazdach, a później na długich, stromych 

podjazdach. Gdy Hervé starał się z całych 

sił, by utrzymać się na czele, jego syn 

dawał z siebie wszystko, aby pokonać 

ojca, stopniowo stając się szybszym 

i bardziej doświadczonym kolarzem. 

„Dziedziczenie dobiegło końca”, śmieje 

się Hervé. „Jednak bardzo się cieszę, że 

on lubi ten sport i wytrwale go uprawia”. 

To dobrze znana historia, nie tylko dla 

tych, którzy mają dzieci. Zdarza się, że 

ktoś ponad wszystko uwielbia przejażdżki 

z przyjaciółmi, jednak źle się czuje z tym, 

że może ich spowalniać. Albo gdy ktoś 

wraca do jazdy na rowerze po przerwie 

spowodowanej kontuzją, pracą lub po 

prostu nowym planem treningowym i jego 

sprawność nie jest taka jak wcześniej.  
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 Wtedy z pomocą przychodzi system e-MTB 

EP8 SHIMANO. System EP8 o większym 

maksymalnym momencie obrotowym 85 

Nm pomaga na podjazdach rowerzystom, 

którzy czują się mniej pewnie lub którym 

brakuje siły, aby mogli zdobywać szczyty, 

zachowując przy tym dość energii, by to 

powtórzyć.

 

„EP8 pozwala mi zawsze dotrzymywać 

tempa mojemu synowi i sprawia, że nasze 

wypady są przyjemne i długie”, mówi Hervé. 

„Byłoby to dla mnie trudne na zwykłym 

rowerze górskim. System EP8 sprawia 

mi ogromną przyjemność — jest łatwy w 

obsłudze i ma świetne osiągi”.

W efekcie Hervé może jeździć z Gaelem 

całymi dniami. Mogą wspólnie obierać 

zarówno nowe, jak i stare, dobrze znane 

trasy, pielęgnując relacje ojca z synem i 

razem tworząc nowe wspomnienia. Ich 

ulubionym miejscem do jazdy jest góra 

Semnoz wznosząca się nad miasteczkiem 

Annecy. „Obydwaj świetnie się tam bawimy, 

mając do dyspozycji wiele różnych szlaków 

o zróżnicowanym terenie, które dla 

każdego z nas stanowią różne wyzwania”, 

mówi Hervé. „Jeździmy razem regularnie. 

Zawsze miło jest spędzać wspólne chwile  

z synem”.

„EP8 pozwala mi zawsze dotrzymywać tempa 

mojemu synowi i sprawia, że nasze wypady są 

przyjemne i długie” 



Gdy każda minuta 
poza szlakami jest 
straconą minutą
Szlaki wzywają. A Camille nie może zignorować tego wezwania. 

Zwłaszcza, gdy placem zabaw jest Les Deux Alpes...

Wszyscy znamy to uczucie. Rzut oka  

na zegarek. Wydaje się, że czas zwalnia. 

Pozostało jeszcze tylko 25 minut, aż 

będzie można wstać z fotela, na którym 

siedziało się przez ostatnie siedem i pół 

godziny. Wskazówki poruszają się 

jednak mozolnie.

 

W końcu nadchodzi najlepszy moment 

dnia: kończysz pracę, zapinasz kask, 

wkładasz rękawiczki, wskakujesz na 

rower i wyruszasz na szlaki.

 

Dla Camille’a Blancharda, inżynieria 

spawalnictwa z Les Deux Alpes, ten czas 

po pracy jest szczególnie cenny. Gdy 

wszędzie dookoła są góry z jednymi 

z najlepszych szlaków na świecie, 

jego sposobem na zrelaksowanie się 

jest wrzucenie roweru do furgonetki, 

pojechanie na jeden z wielu szlaków w 

pobliżu, ustawienie się przodem w dół 

zjazdu i ruszenie przed siebie na zabój.
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Nie ma znaczenia, jaka jest pogoda czy 

ile ma energii, wskoczenie na rower to 

jedyne, o czym Camille potrafi myśleć 

— nie tylko w pracy, lecz od chwili, gdy 

się obudzi. „Myślę o jeździe od 8 rano”, 

przyznaje. „Szczerze mówiąc, myślę o  

tym bez przerwy”.

 

Trudno mu się dziwić. Pośród alpejskiej 

scenerii w tle i kilometrów szlaków 

czekających na odkrycie, niewielu 

oparłoby się pokusie.

 

Camille spędza możliwie jak najwięcej 

czasu wolnego, pokonując lokalne szlaki. 

„Mogę pojechać moją furgonetką w 

góry na sesje freeride’u, a potem spać w 

otoczeniu pięknych krajobrazów”, mówi. 

„Moimi ulubionymi lokalnymi szlakami są 

Double Black Mamba w parku EVO Bike 

Park i Derby w Chamrousse”.



System e-bike EP8 SHIMANO w rowerze 

Camille’a odmienił jego styl jazdy. Oprócz 

faktu, że jest on inżynierem i ewolucja 

technologii oraz rowerów odgrywa istotną 

rolę w jego życiu, odkrył on również, że na 

e-bike’u można jeździć jeszcze ostrzej.

Minęły już czasy, gdy robiło się jedno 

okrążenie, a potem pakowało się i wracało 

do domu z powodu zmęczonych nóg i 

nadchodzącego zmierzchu. W przypadku 

systemu EP8 może on szybko zmieniać z 

jednego profilu jazdy ze wspomaganiem 

na inny — wybiera tryb Trail na łagodnych, 

pełnych profilowanych zakrętów single 

trackach, a gdy dojeżdża do technicznych, 

skalistych podjazdów, włącza tryb Boost. 

Co więcej, może to zrobić prostym 

kliknięciem przycisku.

Tryb Boost jest przeznaczony szczególnie 

na strome podjazdy — dostarcza silne 

wspomaganie wtedy, gdy jest najbardziej 

potrzebne — zawsze pod ręką, gdy na 

koniec dnia zostaje do pokonania ostatni 

podjazd o nachyleniu 20%. Dzięki temu 

Camille może zrobić dwa okrążenia, 

podczas gdy zwykle starczało mu czasu 

i siły tylko na jedno, a przy tym ma dość 

energii i pewności siebie, by w drodze na 

dół zrobić kilka frontflipów.
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Czasami, zanim zajdzie słońce, zostaje nawet czas 

na zapakowanie roweru z powrotem do furgonetki i 

udanie się w wyższe partie gór, aby zaliczyć jeszcze 

jeden przejazd. Następnego dnia znów trzeba 

czekać od 9 do 17, aby to powtórzyć.



Zobacz coś nowego
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Czy nie możesz doczekać się weekendu, aby przeżyć nowe przygody?  

Czy masz coraz dłuższą listę szlaków, po których chcesz pojeździć, i miejsc, 

które chcesz zobaczyć? Oli i Anais nigdy nie marnują weekendu, a jedną z ich 

ulubionych przygód była podróż dookoła słynnego francuskiego jeziora.



Pośród gigantycznych gór, przejrzystego, 

niebieskiego nieba i rozciągających się 

alpejskich łąk, jezioro Annecy to miejsce, 

którego nie da się zapomnieć: trzecie 

największe jezioro we Francji i jeden z 

najczystszych, najbardziej przejrzystych 

zbiorników wodnych na świecie. Aż się prosi, 

żeby wybrać się w trasę dookoła niego.  

Ale czy da się to zrobić w jeden dzień?

 

Taki cel wyznaczyli sobie Oli i Anais.

 

Para miłośników przygód z Samoëns we 

francuskich Alpach spędza weekendy, 

poszukując nowych, jeszcze bardziej 

niezapomnianych przygód w plenerze. 

Mają prosty cel: zobaczyć rzeczy, których 

nie widzieli nigdy wcześniej, dotrzeć do 

miejsc, do których docierają tylko nieliczni, 

przesuwać granice, aby poznać własne 

możliwości i, co najważniejsze, wspólnie 

dobrze się bawić.

 

Jedno wyzwanie pozostawało jednak 

nieodhaczone na ich liście: przejechać na 

rowerach dookoła jeziora Annecy w jeden 

dzień. To poważne przedsięwzięcie — trasa 

składa się w sumie z 75 km dróg i szlaków. 

Na trasie jest również wiele podjazdów, które 

wystawiłyby na próbę nawet najbardziej 

doświadczonych kolarzy. „Wjechaliśmy na 

sam szczyt góry Samnoz przez przełęcz 

Leschaux, aby podziwiać zachód słońca”, 

mówi Oli. „Trasa była przez to znacznie 

trudniejsza, ponieważ na szczyt prowadził 

stromy podjazd o przewyższeniu 1200 m”. 



To była trudna wspinaczka, ale gdy znaleźli 

się ponad koronami drzew, czekała na 

nich nagroda — panoramiczne widoki na 

jezioro, Mont Blanc i okolice Annecy. „To 

bez wątpienia jedna z najpiękniejszych 

wycieczek dookoła francuskich jezior, na 

jaką można się wybrać”.

System EP8 SHIMANO był idealnym 

systemem e-bike, który dodawał parze 

sił w trakcie wyprawy. Pozwala jechać 

dalej i pokonywać trasy, które bez niego 

wydawałaby się ponad możliwości. 

Dzięki niemu można podziwiać widoki 

i przeżywać przygody — sprawia, że 

niemożliwe staje się możliwe.

System wspomagania elektrycznego 

EP8 pozwolił Oliemu i Anais pokonać 

więcej kilometrów w jeden dzień niż 

kiedykolwiek im się udało, a także pomógł 

im po zjechaniu ze szlaku rowerowego 

otaczającego jezioro w bardziej odludny 

teren, gdzie przeżyli niezapomniane chwile, 

które pozostaną z nimi do końca życia.

 

„Jeżdżę na rowerze dłużej niż Anais i 

jestem przyzwyczajony do długich tras, 

więc świetnie się złożyło, że mogła się 

przekonać, jak daleko można pojechać na 

e-bike’u”, mówi Oli. Oli dodaje: „Oczywiście 

po przejechaniu tak długiego dystansu 

oboje byliśmy wyczerpani, ale widoki na 

trasie to wynagrodziły.

 

Ponadto EP8 pracuje znacznie ciszej”. 

„Silnik ledwie słychać, nawet w trybie 

Boost. Odkryliśmy również, że system EP8 

jest bardzo czuły i idealnie reaguje na siłę 

pedałowania. Dostarcza wspomaganie, 

kiedy jest potrzebne, i wyłącza się w 

odpowiednim momencie”.

Teraz, gdy odhaczyli jezioro Annecy  

na liście, zaczynają planować następną 

weekendową wyprawę rowerową.
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„Myślimy o zabraniu pełnego ekwipunku i wybraniu 

się na rowerach w dwu- lub trzydniową podróż. Szlak 

rowerowy Via Rhôna wydaje się być dobrym celem”.



ebike.shimano.com


