
Slovensko kolo eCult je rezultat sodelovanje med podjetjema Domel in Cult 
 

 
 
Domel je v sodelovanju s slovenskimi partnerji razvil sredinski motor za električno kolo. 
Rezultati testiranj in odzivi prvih kupcev so bili izjemni. Pogon je uvrščen med nekaj najboljših 
svetovnih proizvajalcev pogonov. 
Porodila se je ideja o povsem slovenskem izdelku – kolesu »eCult Octane 112«, gnanem s pogonom 
izjemnih karakteristik, ki je nastal v sodelovanju med slovenskimi podjetji in fakultetami. Motor napajala 
baterija, razvita in sestavljena v Sloveniji, okvir kolesa je bil dizajniran v Sloveniji, prav tako bo v Sloveniji 
potekala sestava kolesa.  

Partnerstvo se je vzpostavilo na osnovi bogatih 20-letnih izkušenj podjetja Cult na področju razvoja 
in izdelave električnih koles, ugleda podjetja Cult v slovenskem kolesarskem okolju ter izredne 
kakovosti izdelkov in storitev obeh podjetij. Oblikovalo se je tesno razvojno sodelovanje, ki je temelj za 
odlične karakteristike kolesa, izjemno kakovost in premium blagovno znamko.  

Domel je v sodelovanju s partnerji razvil enega najmočnejših hibridnih sredinskih pogonov za e-
kolesa. V pogonu sta sklopljena Domelov inovativen motor BLDC z visokim izkoristkom in inovativni 
zobniški sistem podjetja Podkrižnik, ki omogoča dolgo življenjsko dobo in tiho delovanje pogona. Visoka 
snovna učinkovitost se je dosegla s pomočjo simulacij izdelanih na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. 
Motor je glede na moč izredno energijsko varčen in termično stabilen, saj maksimalno moč 700 W lahko 
drži 200 sekund. Nominalna moč pogona je 250 W, pri čemer pogon zagotavlja 112 Nm navora, iz 
česar izhaja poimenovanje Octane 112 kar v praksi pomeni dovolj moči tudi v najbolj strmih klancih. 
Zmogljivost baterije, ki je integrirana v spodnjo cev okvirja je 660 Wh, kar je 10 % več od do zdaj znane 
konkurence in je rezultat razvoja podjetja Comtron. 

Kolo omogoča brezžično bluetooth povezavo do ekrana, na katerem so vidni vsi podatki o pogonu: 
hitrost, opravljena pot, koliko je pri tem pomagal motor ipd.  

Domelov motor fascinira s številkami: 48V, 250W in 112Nm navora. Največje navdušenje pa požanje 
zaradi osupljivega delovanja, neverjetne odzivnosti in brutalne moči ob sicer prijetnem zvoku motorja, 
ki v sodelovanju z voznikom pridno »prede« in pomaga pri premagovanju klancev. 

Tehnični podatki: 
       Okvir, eCult Octane 112, 29˝,  Aluminij  

       Motor, Domel 48V, 250W, 112Nm 

       Baterija, Econo 48V, 660Wh, 13,8Ah 

       Polnilec 48V Econo / 3A – 3pin 

       Vilica: Marzocchi Bomber Z2, 120mm 

       Zavore: Formula Cura 180/160mm 

       Prestavni sistem 1x12p 

       Plašči Vittoria Mezcal 29×2,6 

  

www.domel.com 

www.cult.si/ecult 


