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eMTB Greyp G6.2 EXPERT FS (460W / 700Wh) - 45 km/h 
E-KOLESA S PEDIGREJEM
Mate Rimac je pritegnil pozornost avtomobilskega sveta s svojim električnim superavtomobilom Concept One 
in od takrat so njegove inovacije sprejete z odprtimi usti širom po svetu. Nedavno je predstavil svoj drugi supe-
ravtomobil z imenom Nevera, ki brez dvoma velja za najbolj zmogljivega med vsemi s pogonom na elektriko. 
Štirje elektromotorji – po eden na vsakem kolesu – namreč proizvedejo kar 1,4 megavate moči in 2.360 njuto-
nmetrov navora. Prav v teh dneh je prišla novica o združitvi Rimaca in legendarne znamke Bugatti. nastal je 
Bugatti Rimac LLC s sedežem v Sveti Nedelji na Hrvaškem, kjer bodo razvijali električne superšportnike priho-
dnosti. Podobne norčije, kot smo jim priča v avtomobilizmu, počnejo pri Rimacu tudi z električnimi kolesi.

Približno 12 let je minilo, odkar je Mate v garaži zagnal svoje podje-

tje in v starega beemveja namestil elektromotor. Podjetje še kar raste, 

trenutno zaposluje več kot 850 ljudi, večino za računalniškimi zasloni, 

in sprejema multimilijonske vložke – še bolj kot zaradi svojih superavto-

mobilov zaradi znanja, s katerim razvijajo ali izdelujejo komponente za 

električne in hibridne avtomobile številnih znamk, od eksotičnih Koeni-

gsegga, Porsche, Astona Martina, Bugatti do dosti bolj vsakodnevnih. 

Greyp – kolesarski del podjetja, deluje v stavbi nekaj sto metrov stran 

v Sveti Nedelji, v manjšem mestecu med Samoborom iz Zagrebom, je 

velik manj kot desetino velikega brata Rimca. Tudi razvojnike so name-

noma ločili, da ti pri razvoju koles ne bi razmišljali avtomobilsko, seveda 

pa rumeni Greypovi s pridom izkoristijo znanje in rešitve Rimčevih.

GREYP
Električno gorsko kolo GREYP G6.2 EXPERT FS je kot pove že ime 
namenjeno vsem resnim kolesarjem in kolesarkam, ki se ne bojite 
odkrivanja neznanih poti in cest širom sveta. Je odlična mešanica 
uporabe pametnih tehnologij, vrhunskega oblikovanja in najboljših 
kolesarskih komponent. Njegov karbonski okvir je izdelan iz naj-
boljših kompozitnih materialov in zasnovan tako, da kar najbolje 
poudari svoj naelektren dizajn, katerega osrednji del ja vrhunska 
700 Wh baterija. Da bo vožnja udobna in hitra ne glede na teren 
poskrbijo RockShox vzmetenje, 27,5-palčna platišča in vrhunsko 
integriran srednje nameščen motor Avstrijsko-Tajvanskega proizva-
jalca MPF s kar 90 Nm navora. Na voljo je tako 25 km/h, kot razli-

čica 45 km/h. Mi smo se lahko zapeljali z odklenjeno različico, ki nas je povsem prevzela.
Možgani GREYPA G6.2 EXPERT FS so v centralnem inteligenčnem modulu (CIM) pred 
oporo krmila. CIM na lastnem prikazovalniku prikazuje le nekaj osnovnih podatkov, kot 
so napolnjenost baterije, opravljena razdalja, v kateri od petih stopenj pomoči elektro-
motorja kolesarimo, hitrost, … V njem je tudi SIM kartica, ki nas (preko partnerstva s 
T-Mobilom v preko 100 državah) povezuje s strežnikom. Zares pa se nam svet komunici-
ranja in podatkov odpre, ko čez CIM nataknemo svoj pametni telefon. Z ustrezno Greyp 
aplikacijo seveda. Telefon povežemo s kablom USB, preko katerega se tudi polni.
Osnovne kolesarske funkcije. Nastavitve in spremljanje delovanja motorja. Navigacija, 
izračun dometa. Utrip srca in trening, celo prilagajanje pomoči motorja glede na hitrost 
pulza. Snemanje s prednjo in zadnjo kamero, ki je, mimogrede, zelo uporabna tudi za 
razgled nazaj v prometu. Tudi če ne snemaš, lahko s strežnika prikličeš zadnjih 30 sekund 
posnetka (saj veš, da sicer ne boš snemal prav takrat, ko se bo zgodilo kaj zanimivega). 
Tekmovanje z drugimi, tudi v živo. Daljinsko upravljanje s kolesom, povezanost s tipalom 
premikanja kolesa in blokado v primeru, da ti ni všeč, da si je kolo nekdo izposodil.
Kaj vse zmore to kolo je težko že napisati, kaj šele izkusiti na samem terenu. Z aplikacijo 
upravljaš preko krmilne paličice na stikalu pri levem ročaju. Tam je tudi gumb za + in -, večjo 
ali manjšo (po)moč motorja, pa stikalo za luč, za ponovno predvajanje zadnjih posnetkov s 
kamere in tipka za pogon motorja pri hoji (funkcija Walk za pomoč pri hoji navkreber).
Za modelsko leto 2022 so pri Greypu pripravili kar nekaj novosti tako v gorskem 
segmentu e-koles (G6.4, G6.5, G6.6), kot tudi v mestnem (T5.1 in T5.2) o katerih pa vas 
bomo seveda tudi podrobneje obveščali.

konstantna   
povezanost 

kontrolna enota s  
pametnim zaslonom

veliko 
energije

kamera spredaj           
in zadaj

PE LJUBLJANA - BTC, dvorana 9

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

T: 03 891 00 11

PE VELENJE - VINSKA GORA

Prelska 21B, 3320 Velenje

T: 03 891 00 09

www.yogi.si

Foto: Anže Furlan

Cena predstavljenega modela G6.2 EXPERT FS: 7.199,00 EUR


