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Csak mesélje el az igényét, mi 
megmondjuk a megoldást, 
sőt természetesen nemcsak 

beszélünk róla, de meg is oldjuk az Ön 
számára. Ha pedig még bizonytalan, 
kipróbálási lehetőségünkkel nem kell 
zsákbamacskától tartania. Nyugodtan 
próbálja ki, mielőtt döntene!

Kerékpárstílustól független lénye-
ges tényező még: az átlépési magas-
ság. Hegyikerékpárnál az optimális 
méretet úgy állapíthatjuk meg, hogy a 

bringán átlépve és az ülésig hátralépve 
(NEM ráülve!), addig emeljük az első 
kereket, míg a váz hozzánk nem ér. Ha 
ez kb. 15 cm a talajtól számítva, akkor 
megfelelőnek tekinthetjük a válasz-
tott gépet, illetve jó irányadó a vázmé-
ret megismeréséhez. Trekking típusú 
vagy országúti kerékpárnál választ-
hatunk magasabb vázút is. Azonban 
nem szabad elfelejtenünk, hogy a nem 
szabványos gyártástechnológia végett, 
a különböző konstruktőrök eltérő 

geometriát alkalmazhatnak. Gyerek-
kerékpárok esetében a 12”, 16”, 20” és 
24”-es kerékméretek a jellemzők.

Ha ez is stimmel, akkor elvileg 
megtaláltuk a helyes vázméretet. 

Lényeges a felszerelés minősége; 
a biztonságunkat és a kerékpár ke-
zelhetőségét biztosítja a fékrendszer. 
Ne bízzunk műanyag fékkarokban, 
lemezből készült fékpillangókban, 
az ilyen fék szett-hatásfoka még vá-
rosi bringázáshoz is gyenge. A fék-
kar legyen két ujjal húzható, hogy 
három ujjal biztonságosan foghas-
suk a kormányt.

A váltórendszer ma már minden 
kerékpáron pozícionált, ami pon-
tossá és egyszerűvé teszi a vál tást 
anélkül, hogy elvonná a fi gyelmet a 
kerékpár irányításáról. A váltórend-
szerekkel szemben legfőbb követel-
mény a minél gyorsabb, pontosabb 
váltás. Minél drágább a szett, annál 
jobban bírja a terhelést, nyomaték 
alatti váltást. Versenyzésre szánt 
bringánál ez fontos szempont, köny-
nyebb túrázásnál kevésbé.

Tanácsok bringásoknak 13.

A felszerelés minősége

a Tanácsok gazdája:

Miért cinikusak az orvosok? Miért nem akarnak pol gár-
pukkasztani a székelyföldi akcióművészek? Miért ne inkább thrillerben 
írjuk meg az élettörténetünket, és mit ér a drogprevenció, ha nincs is? 
Többek között ezekre a kérdésekre igyekeztek választ adni az Adatbank 
Café tegnapi előadói – Ütő Gusztáv, Budaházi Attila, Berszán Zsolt, 
Korodi Szabolcs, Dégi L. Csaba, Varró Éva, Gáspárik Andrea Ildikó  
(képünkön) és Bakó Rozália – a Transindex és a Csíki Székely Múze-
um által szervezett konferencia első napján Csíkszeredában. A Kossuth 
Lajos utcai múzeumgalériában tartott Adatbank Café mai programja: 
15.00 – Pál Zoltán: Csapvíz, kútvíz, borvíz: innivaló mítoszok; 15.30 – 
Lányi Szabolcs: Világító fehérjék. A természet csodáitól a biotechnológiá-
ig; 16.00 – Barabás Réka: Régi anyagok, új tulajdonságok: biokerámiák; 
16.30 – Ványolós Endre: Építészet a széleken. Kulturális határfelületek. 
A kortárs építészet dilemmái a „glokalitás” kényszerében; 17.30 – Ábrám 
Zoltán: A székelyföldi magyarság egészségügyi helyzete; 18.00 – Zsig-
mond Csilla: A romániai pártrendszer alakulása; 18.30 – Oláh Sándor: 
Leplezett ellenállás, rejtett érdekharc. Székelyföldi túlélési stratégiák két 
politikai rendszerben: 1940–44; 1949–62.  fotó: adatbank café


