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TESTE

Modalidade 
Material
Curso de 

Suspensão 
Peso 

Preço

All Mountain
Alumínio
140 mm 

21,1 kg
6.499 €

UMA E-BIKE COM MUDANÇAS ELÉTRICAS
No mercado das e-Bikes, todos os fabricantes procuram o 

mesmo: reduzir o peso e integrar as baterias/motores no quadro 
sem comprometer a condução. Em 2017 a Focus conseguiu-o. 

E é tão discreta que por pouco não passa por uma ‘bike’ normal 
com 140 mm de curso. Este modelo específico tem um extra que 

poucos têm: mudanças eletrónicas Shimano Di2. 
TEXTO VASCO SANTOS ii FOTOS RUI SANTOS JORGE

GAMA JAM
Tivemos o prazer de testar 
a versão melhor equipada 
da Focus, mas existem seis 
versões no total, com várias 
montagens diferentes e rodas 
de 29”. Preços a começar 
nos 4.299 €.

FOCUS JAM² PLUS PRO
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Para passeios mais longos 
existe a possibilidade de 

colocar uma bateria extra 
diretamente no quadro

Como todas as marcas, a Focus 
está a apostar forte no seg-
mento das e-Bikes. A Jam² tem 

várias características distintas da 
concorrência e bastante tecnologia 
que salta à vista. Optaram pela uti-
lização do grupo elétrico Shimano 
com o motor Steps E8000, e por 
um display e manípulos totalmente 
personalizáveis sem fios através da 
aplicação e-Tube. A sua bateria tem 
menos capacidade do que estamos 
acostumados, com apenas 380 Wh 
de energia, mas conta com a opção 
de adicionar um “power pack” extra 
no quadro para voltas mais longas. 
Na geometria, tem provavelmente 
as escoras mais curtas do mercado 
das e-Bikes, com apenas 457 mm, 

Pneus Schwalbe Nobby Nic engolem as 
irregularidades do terreno e conferem 
excelentes capacidades trepadoras.

Os cabos passam internamente e tem aberturas 
laterais para arrefecer a bateria e o motor, sendo 
um detalhe exclusivo da marca.

O display está perfeitamente integrado com 
o sistema Di2 e posicionado de modo proteger 
o “rider” e o próprio display em caso de queda. 

O espigão telescópico é um extra que não 
poderia deixar de estar presente numa montagem 
tão exclusiva como esta.

O compacto motor Shimano conta com três 
modos de assistência: Eco, Trail e Boost, 
ativados por manípulos normais.

O sistema Shimano Di2 acrescenta muito valor 
e exclusividade com o seu funcionamento preciso, 
rápido e bastante configurável.

grande fator a ter em conta são os 
pneus 27,5+ conjugados com um 
amortecimento de 140 mm. Mui-
tas linhas já se escreveram sobre a 
relação entre curso, tipo de pneu e 
largura da roda. Na nossa opinião, 
a escolha de 140 mm de curso de 
amortecimento com pneus de di-
mensão generosa é uma das mais 
equilibradas nas elétricas. Nas su-
bidas, especialmente nas super téc-
nicas, qualquer um que tenha um 
“brinquedo” destes irá aventurar-se 
até descobrir o limite (...), e a tração 
extra oferecida por este diâmetro de 
pneu é uma ótima mais valia.

Nas descidas quase deixa de ser 
necessário ter 160 mm de curso, 
visto que o pneu sozinho absorve 
muitas irregularidades, comparan-
do com um pneu 2.30, por exem-
plo. Em curva sente-se um certo 
balanceamento lateral mesmo com 
o pneu mais cheio, mas tendo em 
conta que também tem de ter um 
bom compromisso entre tração nas 
subidas, é um meio termo equili-
brado. A rolar para a frente ou em 
longas subidas de alcatrão, a largu-
ra e o cardado do pneu não fazem 
qualquer diferença, pois tem lá o 
motor a cansar-se pelo “biker” e 
até agradecemos o conforto extra. 
Quem quer andar confortável nem 
bloqueia a suspensão e as costas 
agradecem. A marca alemã fez um 
ótimo trabalho em construir uma 
“bike” de All Mountain capaz de 
tudo e com um sentimento de exclu-
sividade presente. A subir já esperá-
vamos que fosse boa, mas a descer 
muitas vezes até nos esquecemos 
que se tratava de uma elétrica.

COMPONENTES
No campo dos componentes esta 
Jam² Pro tem mais detalhes do que 
nós temos em espaço para escrever. 
O motor Shimano foi anunciado pe-
los japoneses como um dos mais efi-
cientes do mercado. Só assim 

fazendo com que a agilidade esteja 
ao nível de uma bicicleta normal de 
2017. O curso da suspensão é de 
140 mm.
 
EM ANDAMENTO

Para além dos destaques visuais 
óbvios, ao acumular quilómetros 
existe uma característica que se 
destaca: o seu comportamento ágil 
e natural. É praticamente igual a 
uma bicicleta normal e curiosamen-
te comporta-se como se não fosse 
elétrica. A Focus fez um bom traba-
lho ao equilibrar todas as caracte-
rísticas de comportamento, constru-
índo um modelo o mais equilibrado 
possível em todos os cenários.

Permite saltar e dar curvas técni-

cas com uma facilidade incrível. O 
centro de gravidade é baixo, o que 
por vezes dá origem a toques no 
chão com os pedais e extremidades 
dos cranks, mas nada de preocu-
pante, já que este é um aspeto que 
todas as e-Bikes têm. Convém é sa-
ber deste facto o quanto antes, pois 
a alta velocidade pode dar origem a 
uma boa cambalhota.

A Jam² Plus Pro é cerca de dois 
quilos mais leve que os modelos da 
concorrência, o que é bom e notó-
rio. Curiosamente, tivemos a experi-

ência de ficar sem bateria e não foi 
tão penoso como seria de expectar. 
Em andamento, os 21,1 kg não são 
problemáticos, nem depois dos 25 
km/h (velocidade em que o motor 
deixa de assistir). Para além da ge-
ometria, um grande responsável por 
este facto é o motor Shimano que 
não oferece qualquer tipo de resis-
tência. Ou seja, com esta escolha 
de bateria, ganharam em peso e 
integração, mas comprometeram a 
autonomia.

Em pleno andamento, outro 

A JAM2 PLUS PRO É CERCA DE 2 KG MAIS LEVE 
QUE OS MODELOS DA CONCORRÊNCIA, MAS 

COM UMA BATERIA DE CAPACIDADE INFERIOR
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SPECIALIZED TURBO LEVO FSR EXPERT 6FATTIE II 6.608 €  
Transmissão SRAM X1 e suspensão RockShox Pike RC.

HAIBIKE XDURO ALLMTN 8.0 II 6.499 €
Transmissão SRAM EX1 e suspensão Magura Boltron.

FOCUS JAM² PLUS PRORivAiS

conseguem competir com o principal 
concorrente do mercado, a Bosch. 
O que sentimos é que este motor é 
bastante diferente da concorrência. 
A maneira como distribui a potência 
é mais suave (do que o Performance 
CX da Bosch, por exemplo), apesar 
de curiosamente anunciarem 70 Nm 
vs. os 63 Nm da Bosch, e mesmo 
com menos quase dois quilos de 
diferença para a maior parte das 
concorrentes de suspensão total, o 
motor pareceu ligeiramente mais fra-
co, estando muito longe de ser um 
defeito a apontar. A maneira como 
entrega a potência ao pedalar é sim-
plesmente diferente.
Diferente é também o display Shima-
no. Tem toda a informação que ne-
cessitamos (modo de assistência, 
velocidade, médias, entre outras) e 
está numa posição que o protege 
em caso de eventuais quedas, o 
que é um ponto bastante positivo. 
O brilho do ecrã é bom, mas no 
que toca à sua dimensão, se fosse 
maior todos agradeceríamos. Aqui 

as comparações com a concorrência 
são inevitáveis e, neste modelo Pro, 
o display está muito bem integrado 
com o Di2. Para trocar de modo de 
assistência temos manípulos nor-
mais, como se de um manípulo de 
mudanças do prato da frente se 
tratasse e com a vantagem de se-
rem bastante configuráveis, através 
da aplicação e-Tube onde podemos 
configurar todo o sistema a nosso 
gosto (vê o artigo dedicado ao sis-
tema XT Di2 na edição de abril da 
Bikes World). Nas marcas concorren-
tes, temos botões com um tato di-
gital, enquanto neste modelo temos 
a sensação de botões físicos. Uma 
excelente melhoria no futuro será 
um botão no manípulo para alterar 
entre as funções com o polegar, sem 
ter de tirar a mão do guiador.
A bateria é de tal maneira esguia 
que está inserida no tubo diago-
nal do quadro, o que por um lado 
a torna quase impercetível, mas 
compromete assim a autonomia, 
visto que o sistema Shimano E8000 

normalmente vem acompanhado 
de uma bateria de 504 Wh. Com a 
bateria extra ficamos com um total 
de 760 Wh de sumo, mas com um 
acréscimo de 2,1 kg ao peso total. 
O quadro tem uma geometria ideal 
para descer e, devido à presença do 
motor, tem ótimas capacidades tre-
padoras. Os links do amortecedor, 
associados ao amortecedor SRAM 
Deluxe RT fazem o seu trabalho exi-
miamente. No início do curso não é 
muito sensível, mas no “ponto do 
SAG” é excelente.
A suspensão é uma RockShox Yari 
ótima para o preço que vale e bem 
afinada adapta-se às exigências do 
novo tipo de andamento em “All 
Mountain com motor”. Um compo-

nente indispensável neste tipo de 
bicicleta é o espigão de selim te-
lescópico RockShox Reverb MMX. A 
vida é simplesmente mais simples 
com este extra. O controlo remoto 
pode ser algo melhorado, para um 
manípulo de utilização mais intui-
tivo. O rácio das mudanças é de 
11-46 na cassete com 34 dentes 
à frente e, como referimos, está a 
cargo do eficiente Shimano XT Di2. 
Para travar tudo isto, dispõe de uns 
Shimano Deore XT e nunca nos 
cansamos de dizer que a travagem 
numa e-Bike é dos aspetos mais im-
portantes a ser melhorados. Neste 
caso a travagem é potente devido 
aos discos de 200 mm na frente e 
de 180 mm na traseira.

GeOMetRiA A  1.202 mm
B  457 mm
C  440 mm

D  601 mm
E  74,5º
F  66,5º

Tamanho M
A FAvOR

• Integração dos componentes.
• Shimano Di2.

• Comportamento excelente.

CONTRA
• É necessário desmontar o 
motor para retirar a bateria.
• Bateria de 380 Wh.

Preço
Peso

Quadro
Suspensão 

Amortecedor 

Motor
Bateria
Guiador 

Avanço
Manípulos
Pedaleiro
Desviador 

Traseiro
Travões

Corrente
Cassete 

Rodas
Pneus
Selim

Tamanhos
Cores

Distribuidor/
Importador

6.499 €
21,1 kg
e-Bike Steps KE Disc, alumínio
RockShox Yari, 
15 x 110 mm QR
SRAM Deluxe RT 210 55 
25 25
Shimano Steps E8000
380 wh
JD MTB-11AFS Concept (P) 
31,8 760
Concept
Shimano Deore XT Di2
Shimano Deore XT
Shimano Deore XT Di2 

Shimano Deore XT
Shimano Deore XT CSM8000
Shimano Deore Xt CSM8000 
11-S 11-46T
DT Swiss XM1501
Schwalbe Nobby Nic, 70-584
fi’zi:k Tundra M5
M, L
Cinzento/Azul, Preto/Azul
tecnocycle.com 

fichA 
técnicA

FOCUS 
JAM² PLUS PRO

PReçO
6.499  eUROS

PeSO
21,1 kG

MOdALidAde 
 AM

EM SUMA
Com uma geometria moderna 
e componentes diferentes do habitual, 
estamos perante uma bicicleta elétrica 
que parece uma bicicleta normal 
e que se comporta como uma bicicleta 
normal. Este modelo é a próxima 
geração de muitas bicicletas atuais 
e a e-Bike mais equilibrada que testá-
mos na Bikes World.

Desenho 
Quadro 

Suspensão
Transmissão

Travões

AvALiAçãO

Uma excelente 
máquina de All 
Mountain, completa 
e equilibrada tanto a 
rolar, como nos per-
cursos mais técnicos 
e exigentes.

‘RIDER’
OPINIÃO DO

COM ESTE MODELO, É POSSíVEL 
FAzER 5/6 SUBIDAS E DESCIDAS 
DE 10 KM SEM O AUXíLIO DE UM 

CARRO PARA SUBIR A SERRA
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