
Na Kickstarteri štvornásobne presiahli svoj cieľ už 40 dní 
pred koncom kampane. Nápad, s ktorým prišiel pred takmer 
30 rokmi švajčiarsky automobilový konštruktér Franco Sbar-
ro, rozvinula americká firma GeoOrbital pre potreby cyklis-
tiky.

Bezosé koleso, ktoré je vlastne len variáciou na tému pla-
nétová prevodovka, sa namontuje do prednej vidlice bicykla, 
k rukoväti sa pripojí ovládanie „plynu“ a konverzia bicykla je 
hotová.

Parametre

S päťstowattovým motorom dokáže bicykel dosiahnuť rých-
losť 35 km/h. Štandardná Li-ion batéria môže mať kapacitu 
6 alebo 10 Ah. Výrobca udáva dojazd okolo 35 kilometrov. 
Samozrejme, že na bicykli nesmie pri meraní výkonových 
parametrov sedieť stokilový tatko, ale radšej Twiggi. Toto 
všetko pritom stojí iba 499 amerických dolárov pri hmotnos-
ti 7 – 10 kg.

Princíp

Princíp funkcie je jednoduchý. „Unášač“ planétových kolies 
sa pripojí k prednej vidlici bicykla ako ktorékoľvek iné koleso. 
Súčasťou „unášača“ je aj miesto pre jednoduché nasadenie 
vymeniteľných batérií. Jeden zo satelitov je v skutočnosti 
elektromotor, ktorý svojou prácou roztáča „korunové“ kole-
so. To, čo by v planétovej prevodovke bolo korunové koleso 
pevne spojené s rámom, je v prípade GeoOrbitalu bicyklový 
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ráfik a otáča sa v závislosti od rýchlosti otáčania hnacieho 
motora. Spojenie hnacieho kolesa, ale aj bežných satelitných 
kolies, s korunovým zabezpečujú kužeľové plochy. Prenos 
krútiaceho výkonu je zabezpečený trením.

Postrehy

Technické riešenie je veľmi zaujímavé, prináša však so sebou 
aj niekoľko drobných otázok. Tou prvou je, ako bude systém 
fungovať v daždi alebo blate. Otázkou pritom nie je elektric-
ká bezpečnosť, ale skôr robustnosť prenosu krútiaceho mo-
mentu v prípade mokrých alebo zablatených styčných plôch. 
Druhým problematickým bodom sú gumené obruče na kole-
sách (aby nebolo treba opravovať defekty, čo by pri tomto po-
hone mohol byť vážny problém). Ešte horšie je, že takýto bi-
cykel nemá na prednom kolese účinnú brzdu. Na druhej stra-
ne sa výrobca hrdí tým, že umožňuje rekuperáciu; k tej však 
prichádza vždy, keď motor neodoberá elektrickú energiu. Ba-
terky sa tak podľa zverejnených informácií nechajú pedálo-
vaním nabíjať napríklad aj počas jazdy do kopca.

Budúcnosť

Systém, s ktorým prichádzajú v GeoOrbitali, sa nehodí kaž-
dému. Jeho využitie bude obmedzené na podmienky blízke 
mestským. Máme na mysli spevnené cesty, minimum terén-
nych zlomov a skokov, sucho, no bezprašne. Aj tu platí pouč-
ka, že inovácie objavujú nové zaujímavé miesta na trhu.

Technika Technika

Po Nikolovi Teslovi, ktorý dal meno domácim spotrebičom, 
radarom vidiacim neviditeľné lietadlá a nakoniec aj automo-
bilke ponúkajúcej elektromobily, sa do denného používania 
vracia aj Michael Faraday. Tento anglický vedec prišiel na 
princíp elektrickej indukcie a umožnil Teslovi zostrojiť asyn-
chrónny elektromotor.

Pred dvoma rokmi vznikla v Kalifornii spoločnosť Faraday 
Future (FF). Nie je celkom jasné, kto za ňou stojí, ale hovorí 
sa napríklad aj o čínskom kapitáli. FF chcela od apríla tohto 
roka začať s výrobou bežného masového elektromobilu v ne-
vadskej púšti, ale zatiaľ iba obchádza veľtrhy spotrebnej 
elektroniky a autosalóny so svojím superšportovým koncep-
tom.

Najväčšou zbraňou v konkurenčnom boji má byť nová ba-
téria s veľkou energetickou hustotou. Pri nižšej hmotnosti po-
núkne výkon porovnateľný s batériami dnešných elektromo-
bilov a pri rovnakej hmotnosti zase väčší výkon.

Druhým veľkým plusom má byť modulárna koncepcia ba-
térií, ktorá umožní sériovo vyrábať autá s rôznymi rázvormi, 
a teda aj rôznymi požiadavkami na výkon. A navyše je ešte 
šanca, že urýchli u konkurentov výskum nových batérií. 
Z tohto súboja fyzikov by sme mali len profitovať.

Túto dvojstranu sme pripravili v spolupráci s magazínom 
Go Green Car (www.gogreencar.sk).
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