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A Trek cég dolgozói 
mind az USA-ban, mind 
Magyarországon szeretik 
kerékpárokat. Az irodai és 
raktári folyosók tele vannak 
bringákkal, amelyeket va-
lóban használnak. Bringá-
val járnak dolgozni, és ha 
valamit el kell intézni a vá-
rosban, ha ebédelni men-
nek vagy a gyerekekkel ki-
rándulnak, akkor is bringát 
használnak. Azt gondolják 
és tapasztalják, hogy minél 
több idôt töltenek az em-
berek kerékpározással, an-
nál jobb nekik is, és a Trek 
cégnek is! Minden termé-
küket úgy fejlesztik, terve-
zik, mintha saját maguknak 
készítenék, hiszen ôk is 
használni fogják a Trek ke-
rékpárokat és a Bontrager 
kiegészítôket.

Ennek az elkötelezettségnek az eredménye a 
Domane kerékpár család. A Domane kerékpá-
rok alapvetô újítása, az a vázba épített forgáspont, 
amelyhez hasonlót még nem építettek országúti ke-
rékpár vázába. A forradalmi fejlesztés lényege, hogy 
a hátsó kerékrôl érkezô rezgések, zökkenôk nem jut-
nak el a nyeregcsövön és a nyergen keresztül a ke-
rékpárosig, mert ez a zseniális rendszer elvezeti a 
rezgéseket a kerékpárváz többi részére. A rendszer 
eredménye, hogy kényelmesebbé, simábbá válik 
azoknak a kerékpározása, akik Trek Domane ke-
rékpárra ülnek. A vázhoz tervezett a Trek egy spe-
ciális elsô villát is, amelynek szintén a rezgés csil-
lapítás a legfontosabb tulajdonsága és egyben 
különlegessége is. Így más márkákhoz viszonyítva  
az elsô kerék felôl is a jóval kevesebb rezgés érke-
zik a kerékpáros csuklójára, kezére. A magyar útvi-
szonyokat ismerôknek nem kell magyarázni, mekko-
ra jelentôsége van ezeknek a fejlesztéseknek, egy 
- egy hosszabb országúti túra során felbecsülhetet-
len elônyt jelent, ha a kerékpár váza és villája elnye-
li, eltünteti az úton elôforduló kisebb döccenôket, 
egyenetlenségeket.

A Domane sorozat tag-
jai alumínium vagy karbon 
vázzal érkeznek, a csa-
lád több típust ölel fel, az 
alap Tiagra felszereltségû 
2.0-ástôl az elektromos 
Dura-Ace váltószettel 
rendelkezô 6.9-ig.

A Domane kerékpá-
rok „lelkét” adó rendszert 
IsoSpeed néven ismertet-
te meg a cég a nagykö-
zönséggel. Ez a rendszer 
olyan sikert aratott a brin-
gások és a szakemberek 
körében, hogy némi fej-
lesztést, kisebb változtatá-
sokat követôen 2016-tól a 
Trek a Madone országúti 
családnál is bevezette, sôt 
már a cyclocross, majd a 
Trek hegyikerékpárjai kö-
zött is találkozhatunk ilyen 

rendszerrel szerelt kerékpárokat.
A Treknél azt gondolják, aki Trek kerékpárt hasz-

nál, az egy család tagja, és ôk nagyon vigyáznak 
minden családtagjukra! Onnantól kezdve, hogy 
meglátod az elsô kerékpárt a kerékpárüzletben 
egészen addig, amíg használod a kerékpárt. A 
kezdôk biztosak lehetnek benne, hogy a hozzáértô 
kereskedô partnerek a legjobbat ajánlják számá-
ra, pontosan beállítják, és karbantartják kerékpárju-
kat. Akik már használják a Trek kerékpárjait, tudják, 
hogy az iparág legnagyvonalúbb garanciális feltét-
eleit kapják, ha valami elromlik, akkor is számíthat-
nak a cégre.

A garancia egészen pontosan élettartam garanci-
át jelent minden Trek kerékpárra. Ezt egészen pon-
tosan úgy kell értelmezni, hogy a kerékpárok elsô 
tulajdonosának, tehát aki újonnan vásárolja meg a 
kerékpárt, annak nincs idôkorlát a garanciális cse-
re vonatkozásában, azaz 5 – 10 – 15 év múlva is 
vállalja a cég, hogy kicseréli a gyártási vagy anyag-
hibás vázat. Ez olyan biztonságot ad a vásárlónak, 
ami még értékesebbé és célszerûbbé teszi egy Trek 
kerékpár vásárlását.

A Trek Domane sorozat
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www.nella.hu
www.trek.hu

Teljesen megújult Madone modellek

Élettartam garanciával, mint a többi Trek kerékpár.
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Germersheimben, Németország 
középtájékán rendezik meg 
évente április utolsó hétvégéjén 
a különleges kerékpárok legna-
gyobb seregszemléjét, mely-
re a világ minden tájáról érkez-
nek szép számban érdeklôdôk. 
Persze idén is a németek do-
mináltak, de számomra most a 
legfeltûnôbb a megnövekedett 
francia jelenlét volt, mind kiállí-
tói, mind látogatói oldalról sok-
kal többen jöttek a galloktól sze-
rintem, mint bármikor korábban.

Az elmúlt évek tendenciái 
folytatódtak, így idén is érezhetô 
volt, hogy merre tart a világ:

1, Egyértelmûen egyre több 
kerékpárba (sôt utánfutóba) ke-
rül elektromos rásegítés.

2, A fekvôkerékpárok között a fejlesztés illetve a pi-
aci igény egyértelmûen a háromkerekûek irányába to-
lódott el, ahol egyre több az összecsukható, nagy hát-
só kerékkel szerelt, és/vagy lengéscsillapított kivitelû 
trike. (Na meg persze az elektromos rásegítéssel ellá-
tott.) Egyértelmûen a tadpole modellek, tehát az elöl 2, 
hátul 1 kerekû konstrukciók a kedveltebbek.

3, Továbbra is kísérleteznek a fejlesztôk a kerék-
párokkal való hétköznapi közlekedésben a kelle-
metlen idôjárási viszonyok (esô, hó, hideg szél, stb) 
semlegesítésével, burkolatokkal, velomobil model-
lekkel, melyek között már fel-feltûnnek a kétszemé-
lyes, illetve a négykerekû verziók is. Idôvel talán ko-
moly alternatívája lesz a személygépkocsinak?

A kiállítás területe és a látogatók száma az évek 
alatt fokozatosan növekedett. A kiállítók standjai 3 
fedett és egy nagy szabad területen helyezkedtek 
el  (a legnagyobb kiállítók a fedett és a szabadtéri 
részen is béreltek standot). Két tesztpálya állt a nem 
csak nézelôdésre, de kipróbálásra is vágyó látoga-
tók rendelkezésre, ebbôl az egyik a fekvôbringáké 
és az egyéb különlegességeké, míg a másik kife-
jezetten az elektromos bringáké volt. Elektromos 
meghajtással is rendelkezô fekvôbringákat per-
sze mindkét tesztpályán találtunk. Sokan viszont a 

környezô utcákban próbálgat-
ták a standokról elkért kerék-
párokat, mert itt még erre is volt 
mód.

A hangulat kifejezetten kelle-
mes, baráti. Hogy egy barátom 
mondását idézzem: „Nincs unal-
masabb a normális embernél!”

Hát ez a kiállítás nem unal-
mas, az biztos! Sok jó értelem-
ben „nem-normális” ember-
rel lehet itt találkozni, akik vagy 
azon dolgoznak, hogy valami 
jobb megoldással rukkoljanak ki 
a kerékpár fejlesztés területén, 
vagy csak érdekli ôket a külön-
leges illetve a sokkal kényelme-
sebb kerékpár. 

 SPEZI 2015. kiállítás 
beszámoló 

A különleges kerékpárok 
legnagyobb kiállítása, a SPEZI, 
idén is rengeteg érdekes bringás 
terméket vonultatott fel. Mint 
a korábbi években, most is 
végigcsemegéztük a hatalmas 
kínálatot, a fekvőkerékpárokat, 
velomobilokat, tandemeket, 
teherhordó bringákat, utánfutókat, 
na és természetesen az 
elmaradhatatlan és egyre nagyobb 
hangsúlyt kapó elektromos 
rásegítéső változataikat. 



 

weboldal:    www.nopeus.eu 

facebook:    Nopeus Bike 

Nopeus Infóvonal:  +36 20 479 5555 

  

  

  

 



A masszázs a legôsibb gyógymódok egyike, a 
test felületén, meghatározott fogásokkal alkalmazott 
mechanikus és bioelektromos inger, melyre kialaku-
ló válaszreakció a fizikai gyógyulás. 

A technika Indiából származik, ahol egészség-
ügyi és rituális célból egyaránt végezték. Egyiptom-
ban, Kínában és az ókori görögöknél is alkalmazták. 
Európában viszont a középkorban majdnem fele-
désbe merült, de a reneszánsz fellendülést hozott a 
masszázs számára is.  

Az elsô modern tudományos alapokra épülô fel-
jegyzéseket egy svéd vívómester Pehr Henrik Ling 
írta, mellyel megteremtette a modern torna és masz-
százs alapjait, innen ered a“svéd masszázs” elne-
vezés.

 
A svéd masszázs olyan masszázsfajta, amely az 

egészség megôrzésére törekszik. Célja az izom-
zat harmonizálása, és a szervezet életfolyamatai-
nak stimulálása mellett a jó közérzet kialakítása. A 
masszôr simító, dörzsölô, és gyúró mozdulatokat 
alkalmaz. Fizikai és neurohormonális hatása segíti 
a test egészséges mûködését, gyorsítja a betegsé-
gek gyógyulását, csökkenti a fájdalmat, felgyorsítja 
a sérülések utáni felépülést, de legfôképp elôsegíti 
a relaxációt. 

A sportmasszázs sokkal intenzívebb, 
erôteljesebb, mint a svéd masszázs, mert a mély-
izmokat is átdolgozza. Célja a sérülések elkerülé-
se, élénkítés és lazítás egyben, növeli az ellenálló 
képességet, javítja a sportteljesítményt. Általában a 
masszázs során a különbözô hatóanyagok is köny-
nyebben juttathatók be a szervezetbe. Az egész-
ségtudatos sportolók számára egyre több termé-
szetes eredetû készítmény áll rendelkezésre. A 
Dr.Kelen kutatás-fejlesztôi például tudatosan vá-
lasztanak olyan alapanyagokat specifikált termé-
keikhez, melyek hatásmechanizmusa elôsegíti a 

bemelegítô vagy épp a lazító masszázs hatásfokát. 
Lássuk, milyen termékek segíthetnek sportolás elôtti 
és sportolás utáni masszázsok esetén.

Sportolás elôtti masszázshoz Dr.Kelen Hot masz-
százsolaj!

A sport masszázs is két fô részre bontható 
jellemzôen sportolás elôtti és utáni kezelésre. A 
bemelegítéshez és a szervezet sportteljesítmény-
re való felkészítésére sportolás elôtt kb. 1 órával 
célszerû alkalmazni a sportolás elôtti masszázst. 
A Dr.Kelen HOT paprikakivonatos masszázsolaj, a 
fahéj-, rozmaring-, eukaliptusz-, és citromolaj op-
timális kombinációjával biztosítja az izmok jobb 
vér- és oxigénellátását, segít felkészíteni az izom-
zatot a sportteljesítményre, a feszülô, letapadt, me-
rev, görcsös izmokat felszabadítja. A masszázs vé-
geztével az izomzat rugalmasabb, ellenállóbb és 
terhelhetôbb lesz. A sportolás elôtti masszázs álta-
lában egy rövid, élénkítô hatású kezelés, amelynek 
idôtartama kb. 15-20 perc. 

Sportolás utáni masszázshoz Dr.Kelen Relaxáló 
masszázsolaj!

A Dr.Kelen Relaxáló masszázsolaj a benne levô 
rozmaring-, zsálya-, mentololaj segítségével fokoz-
za a masszázs lazító, regeneráló hatékonyságát. 
Segít eltávolítani a felhalmozódott salakanyago-
kat illetve az izomlázért felelôs tejsavat. A sportolás 
utáni masszázs nyugtatóbb és pihentetôbb jellegû 
masszázs technika, csökkenti az izomfájdalmat és 
izomfeszültséget, eloszlatja a sportolás során kelet-
kezett tejsavat és csökkenti a gyulladást. A masz-
százs idôtartama 45-60 perc.

A fent említett masszázstípusok, sérülések 
megelôzése, valamint a nagyobb teljesítôképesség 
elérése érdekében hobbi- és versenysportolóknak 
egyaránt ajánlott.  

Dr.Kelen
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Svéd masszázs, Sportmasszázs, 
„begyúrás” és levezető masszázs

www.bringas.hu

Mit érdemes tudni a 
masszázsról?
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A SPYRAL termékek 2008. évben 
jelentek meg elôször a magyar 
kerékpáros alkatrész piacon.
A termékkör ismertsége egyre növekszik 
és a választék ma már többmint 300 terméket 
takar és folyamatosan bôvül.
Termékstratégia: a funkció-minôség-ár összhangja
A Spyral termékek vevôköre, a korrekt ár-minôség 
arányt keresô igényes kerékpárosok.
Kiemelkedôen erôs termékcsoportok:
pedálok, markolatok, kormányok, kormányszárak, 
kormányszarvak, kormánycsapágyak,
pumpák, monoblokkok, hajtómûvek, nyergek, 
fékek, fékkarok, fékbetétek, 
szerszámok, kesztyûk

Információ: www.megabikeltd.hu
/www.spyral.hu

Markolat Spyral 
Analoque fekete, 
barna, 
fehér 100 gramm

Hajtómû Spyral Tour 
22/32/44AL 170mm 
754 gramm

Teleszkópos minipumpa 
Spyral Start kék 141 gramm









Fényvédô faktor 15 
a nap káros sugarai ellen

www.salvus.hu
webshop.salvus.hu

S A L V U S
®

Különleges összetétele hidra-
tálja, bársonyosan puhává 
varázsolja bôrét, és egyben 
védelmet nyújt a napfény 
bôrt öregítô káros hatásával 
szemben.

A Salvus gyógyvíz értékes 
ásványi összetevôi mellett a 
kókusz olaj, az édesmandula 
olaja, a napraforgó olaja, 
az olíva olaja, a kamilla, 
az uborka és az aloe vera az uborka és az aloe vera 
kivonata, valamint a B5 
provitamintartalom és a 
fényvédô faktor is hozzájárul 
ahhoz, hogy arcbôre egész 
nap megôrizze reggeli 
frissességét.

Nappali krém

Érzékeny bôrömet kifejezetten 
puhává és bársonyossá teszi. 

Gyorsan beszívódik, ezért 
smink alá is bátran ajánlom. 

Peller Anna, színésznô
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Már nem hoznak úgy lázba az új fejlesztések, 
mint annak idején és idônként öncélú reklámfo-
gásnak tartok egy-egy új terméket, mintsem valódi 
elôrelépésnek. Hogy jól gondolom-e vagy csupán 
tényleg öregszem?  Egy biztos, ha meglátok egy 
fotót egy már a saját korában is kuriózumszámba 
menô gépet a kilencvenes évek második, vagy a 
kétezres évek elsô felébôl, biztosan jobban meg-
dobogtatja a szívem, mint a mai karboncsodák 
többsége. De ez talán csak nosztalgia.

Mindenesetre sokan gondolkodnak hozzám ha-
sonlóan bár Magyarország nem nevezhetô repre-
zentatív mintának, hiszen sokan nem azért nem 
tekernek a kor csúcstechnikáján, mert ragaszkod-
nak a bevált, sokat futott vashoz, hanem mert nem 
szédül ki kétmilliónyi bankó a pénztárcájukból, ha 
beugranak a sarki bringaboltba. Tény, hogy a ki-
lences rendszer fenntartása töredéke a tizenegye-
sének, az utolsó még nem tajvanon gyártott aluváz 
pedig örökéletûnek tûnik, és az ember könnyen 
megindokolja, hogy jól és ésszerûen választott 
még akkor is, ha a választást valójában nem ô, 
hanem a kényszer szülte. 

De nem ebbe az irányba szerettem volna elin-
dulni, hiszen nem mi, a kelet-európai nosztalgia-
huszárok vagyunk a csúcstechnika igazi tagadói, 
hanem a „vissza a gyökerekhez” igazi mûvelôi, 
a singlespeedesek, illetve városi környezetben a 
fixisek.

Ebben a cikkben errôl a két végletrôl lesz szó: a 
maximum és a minimum trendjérôl. 

Megállt-e a fejlôdés 2, 5, vagy 10 évvel ezelôtt? 
Kétség sem fér hozzá, hogy nem! Bár valóban ne-
héz megtalálni a korpa között a valódi értéket, és 

sokszor csak a fényképezôgyárak megapixel és 
zoomátfogás csatájához lehet hasonlítani a szak-
ma újdonságait, de a technológiai fejlôdés na-
gyobb léptekkel halad elôre, mint valaha. Félel-
metes, hogy hol tartunk ma: egy összteleszkópos 
29-es szériamonti befér 10 kiló alá és mindenben 
túltesz 11 kilós 26-os társán, amit csupán 6-7 éve 
gyártottak. Többet és nem utolsósorban intelligen-
sebben rugózik, mint az elôdje, hajtáshatékony-
ságban is jobb, a nagyobb kerekek és a moder-
nebb geometria miatt technikás terepen sokkal 
jobban kezelhetô, a 29x2,2-es külsô tapadása 
fényévnyivel múlja felül a 26x1,95-ös társáét, az 
1x11 váltás pedig komolyterhelés alatt is szépen 
muzsikál. A legérezhetôbb változás viszont a me-
revség. Elsô-hátsó átütôtengely, taper villa, vastag 
becsúszók, 31,8-as kormánybefogó.  Az új brin-
gádról visszaülsz a régire és egy köves szakasz 
után leszállsz, hogy megnézd, nincs-e eltörve. 

Lézerkard vs kőbalta
Avagy űrtechnika a nyers erő ellen
Évekig, jobban mondva majd két 
évtizeden át élvezettel követtem 
a kerékpársport hardvereinek 
fejlôdését, de pár éve azt hiszem 
elértem azt a pontot, hogy be 
kell ismerjem, megöregedtem. 
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Elektromos váltás. Országúton van már minden-
kinek Campának, Sramnak, Shimanonak. Most 
kuriózumnak inkább a Shimano Alfine 11 sebes-
séges elektromos agyváltója tekinthetô, országúti 
fékváltókarral. Vagy a SRAM vezeték nélküli vál-
tórendszere – igaz ez utóbbi még csak tesztelés 
alatt van, az AG2R több versenyzôje is ilyet hajt 
a Giron. 

Ami nekem még meglepôbb volt, a Shimano 
DI2 debütálása az MTB világában, az XTR szet-
tet ugyanis már villanyverzióban is rendelhetjük. 
Pedig terepen borítékolhatók a mostoha körülmé-
nyek.  

Hóbort, technikai zsákutca, vagy a jövô? Érde-
kes, mennyire idegenkedik tôle a közvélemény, 
annak ellenére, hogy életünk egyre több terüle-
tét szabályozzák számítógépek. Mégis mi az, amit 
nem elektronika, vagy számítógép vezérel egy 
mai középkategóriás autóban? Véleményem sze-
rint csak idô kérdése, hogy az elektromos szet-
tek kiszorítsák a sport/verseny kategóriából a 
bowdenes verziókat.

Hidraulikus váltás. Na ez már érdekesebb falat, 
hiszen már a 90-es években is voltak próbálkozá-
sok, aztán pár éve a Modolo a Formulával közö-
sen alkotott pár szemrevaló prototípust, ami már a 
tesztállványon sem akart pontosan váltani, a hid-
raulikus Shimano országúti fékváltókarok megje-
lenése pedig születése után nemsokkal meg is 
fojtotta az olasz projektet. Most viszont az ovális 
tányérjairól és hajtókarjairól ismert Rotor állt össze 
a Magurával,  és ez a két cég az utóbbi években 
nem tévedett. Az elsô fotókat látva az eredmény 
magáért beszél.

Elektronikusan vezérelt felfüggesztés. Aki már 
régóta benne van a sportban, biztosan találkozott 
pár próbálkozással.  A Noleen próbálkozott elekt-
ronikus csillapítást építeni a csúcsmodelljébe, de 
az nem nyújtott igazán többet a mechanikus vál-
tozatnál. Késôbb a K2 megvette a Noleent, és sa-
ját villát tervezett Smart Shock néven, ami egé-
szen jól mûködött, amíg nem volt bekapcsolva az 
okos csillapítás. Utána viszont borzalmasan. Ez-
után sokáig nem próbálkozott senki, az idôközben 
megjelent Lefty ELO és a SUNTOUR E-RL mind-
össze a lockoutot zárja elektronikusan. 2009-ben 
a Cannondale bemutatta a Simont, de végül nem 
került sorozatgyártásra. 2013-ban viszont debütált 
a FOX az iCD-vel, a Magura pedig az eLECT-vel. 
Elôbbi mindössze az eddig is elérhetô mechani-
kus szelepvezérlések közti átváltást végzi, azaz 

csak a komfortosabb kezelésben segít, utóbbi vi-
szont tényleg intelligens: méri a berugózás sebes-
ségét, és amplitúdóját és ennek mértékében már 
berugózás közben folyamatában állítja a szelepe-

ket.  Ha minden igaz, ez a csillapítás jelenik majd 
meg az új Lefty villákban is.

Országúti tárcsafékek. Ok, voltak cégek, akik 
fôleg az amerikai piacra, de korábban is gyártottak 
tárcsafékes országútikat. Bowdenes fékkel.  Aztán 
felmerült az igény a hidraulikus változatra, ami job-
ban is adagolható, könnyebb és automatikusan 
utánállítja a pofákat. Pár cég, pl a Tektro válaszolt 
az igényre, egy bowdenes/hidraulikus átalakító-
val, ami gyakorlatilag egy fékkar munkahengere, 
amit bowden mozgatott. A hasonló kényszermeg-
oldásoknak végül a Shimano hidraulikus országúti 
fékváltókarjai vetettek véget. Az új fékekkel együtt 
megjelent a montis rögzítési szabványoknál ke-
csesebb és filigránabb Flatmount, amit azóta a 
SRAM is átvett. A megváltozott erôvektorok miatt 
pedig  a tárcsafékek mellett megjelent az ország-
úti átütôtengely is. 

Igaz, hogy egy patkófékkel egy országúti letisz-
tultabb volt, és elegendô fékerôt nyújtott bármi-
lyen helyzetben. Nekünk, lapálylakóknak. De ne 
felejtsük el, a Stelvio hágó nem a Normafa, aki-
nek tényleg komoly fékre van szüksége, valóban 
nagy hegyeken, az örömmel üdvözli a hidraulikát 
az országútiján. A ciklokrosszosokról nem is be-
szélve…

Ezek és hasonló vívmányok teszik lehetôvé, 
hogy emberek olyan 150 mm-t mozgó endurókkal 
tekerjenek fel a helyre, amik könnyebbek, mint az 
XC gépem volt tizenéve. A csúcstechnika nem 
szemfényvesztés, valóban többlet élményt nyújt, 
de ennek súlyos ára van.  Ha tíz éve el kellett ad-
nom a fél vesémet egy high-end gépért, akkor ma 
két vesém sem volna elég.

És itt jön be az ellenpólus. A minimalista. Aki 
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mindenbôl a legegyszerûbbet akarja. Nem nem 
gyengét, nem olcsót. Csúcsminôséget. De csak 
az anyag csúcsminôségét, nem bonyolult tech-
nikát. Örök életû alkatrészeket. Minimális kar-
bantartást. És mik vezetnek a back to the roots 
menyországba?

Acél, esetleg titánváz. Az acél a kerékpárok 
tradícionális vázanyaga. Minôségi ötvözetekbôl  
aránylag könnyû, a terep ütéseit jól csillapító vázat 
lehet építeni. Egy acél váz örök életû… ..hacsak a 
korrózió véget nem vet az életének. Persze a top 
ötvözetek kevésbé hajlamosak rozsdásodni, de 
azért csodát ne várjunk. A töme-
ge persze nem vetekszik a kar-
bon vázakéval, de a 90-es évek 
végi aluvázakét megüti. 

A titán hasonló jó tulajdon-
ságokkal bír, de könnyebb váz 
építhetô belôle, és egyáltalán 
nem rozsdásodik. Viszont a meg-
munkálás költségessége miatt az 
ára csillagászati.

Merev villa. A teleszkópok 
elônyeirôl sokan nem hajlandó-
ak lemondani, pedig egy jó me-
rev villa szépen elveszi az ütések 
élét, a munka dandárját pedig el-
végzi a karunk és a lábunk.  Ol-
csónak azért nem nevezhetô, 
a komolyabb darabok egy 
ötvenestôl indulnak, de soha nem 
kell a karbantartására költenünk. 
Beszereljük és használjuk.

Single speed hajtás. Egy lánckerék elöl, egy há-
tul, nyolcas lánc, és egy szimmetrikus hátsó agy. 
Olcsó. Legalábbis fényévekkel olcsóbb egy mai  
11-es hajtásnál, még a legmagasabb minôségben 
is. Tartós. Hiszen sokkal vastagabbak a lánckere-
kek, tovább tart az anyag,   és mindig egyenesen 
fut a lánc, kisebb a terhelés a lánccsapokon.  Elég 
távol fut a lánc a gumitól, így nehezebb összesa-
razni is.

0 váltó. Mert ami nincs, az nem tud elromlani. 
És, hogy kinek van igaza? Mindenkinek. A tech-

nika rohamos fejlôdése és az emberek vágya, 
hogy kövessék, a mai kor természetes tendenciá-
ja. Ahogy természetesnek tekinthetô az is, ha va-
laki le akar szállni errôl a vonatról, sôt lázadni akar 
ellene. A visszatérés a gyökerekhez, a régi, bevált 
technikához más sportokban is jellemzô. Lôhetünk 
karbon íjjal karbon vesszôket, vagy használhatunk 

olyan felszerelést, mint honfoglaló ôseink.  A kar-
bon könnyebb, gyorsabb, precízebb. De melyik-
kel nagyobb élmény lôni? 

Fotózhatunk egy könnyû, gyors és helyettünk 
gondolkodó MILC géppel, vagy elmolyolhatunk a 
beállítással a tüköraknás középformátumú gépünk 
fölé hajolva. De melyik a nagyobb élmény? 

Lezúzhatunk a sípályán a nyolcszáz Eurós lé-
cünkkel, vagy letáncolhatunk sokkal lassab-
ban egy telemarkkal. De melyiktôl ér majd fülig a 
szánk? Nincs jó válasz, mert ahány ember, annyi 
ízlés és vélemény. 

Lassabb-e merev singlespeed, mint egy új 
karbonfully? Természetesen. De nagyobb él-
mény-e? Ez már más kérdés. A csúcstechniká-
hoz nagyobb tempó dukál, de egy egysebivel 
egy hegy, vagy inkább önmagunk legyôzése egy 
hegyen is már magában széles vigyorra ad okot. 
Nyilván, aki élversenyzôi babérokra tör, nem fog 
egysebizni. Viszont attól, hogy egy autó árát érô 
csúcsgép van alattad, még nem fogsz jól bringáz-
ni. A single speedhez elkötelezettség kell, mert 
sokkal több izmot megmozgat, sokkal kevésbé 
statikus. Aktív technikát igényel.  Annak, aki csak 
néha ül bringára, nem ajánlom,mert alulmarad a 
heggyel szemben. 

Szóval akkor ûrtechnika, vagy minimalizmus? 
Nincs rossz válasz. Lásd még:  Sör, vagy fröccs? 
Töltött káposzta, vagy mákos guba?







A legenda él!
A több mint 100 éves múlttal rendelkezô Torpado olasz kerékpárok 
már Magyarországon is elérhetôek. Olasz design, Kiváló ár-értékarányú 
modellek (országúti, trekking, city, MTB, gyermek és elektromos) 
teljes választéka elérhetô a Patai Szabó Kft-nél.
www.torpadokerekpar.hu

T6000 Celeste 
Full carbon Shimano 105mix 
felszereltséggel. 
Ajánlott fogy.ár: 379.000 forint

T2000 Temeraria 
alu váz carbon villa Shimano 
150mix felszereltséggel. 
Ajánlott fogy.ár: 245.000 ft
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További információk a X2S események honlapon: www.terepfesztival.hu 
Életfa Program: www.eletfaprogram.hu   Rendezvényszervezés, csapat: www.x2s.hu

A X2S rendezvények közéleti védnökei: Pindroch Csaba és Száraz Dénes

  Szeptember  6. 

- strand, uszoda

- akadálypálya, akadályfutás

- természetgyógyászat

- fagylalt specialitások

- V. Nahrin szendvicskrém  
verseny

VeRSeNyek: 
Terepduatlon OB (egyéni, váltó, csapatbajnokság) 

+ terepfutás

X2S Multisport 2015

D E V E L O P M E N T  &  S O L U T I O N S

Terepsport - 

mi így szeretjük

www.terepsport.hu

Versenyközpont: 
kamaraerdei Ifjúsági Park

IX. ÉleTfa 
TeRePfeSzTIVál 
cSaládI NaP, egÉSzSÉg ÉS SPORT

X2S plakat A2 Kamaraedro 2015 07.indd   1 2015.07.13.   9:11:43
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Minden Vásárlónk átlagosan

      20 - 40 - 60% -ot 
takarít meg, amikor nálunk vásárol. 
                                Nekik nem mindegy.

                      És Neked???

      
       kerékpárok, alkatrészek, kiegészítük a legjobb árakon
                                                         természetesen a kiadványban megtalálható márkák is

életünk a kerékpár
eBIKE.hu

info@ebike.hu

inf
o@

eb
ike

.hu

06-70-527-5995

06-70-527-5995



Erős stimuláns a tökéletes összpontosításhoz és intenzitáshoz.
Újra energizál, amikor a verseny igazán keménnyé válik.
Gyors hidratálás, köszönhetően a magas elektrolit tartalomnak.

X’TREMEEnergySource

EnergySource 4:1 Csúcstechnológiás regeneráló sportital 
edzés közben és után.
Egyedülálló Hi Electrolyte Görcs elleni formula, ami a maximális 
folyadék utánpótlásra és a görcsök minimalizálására lett kifejlesztve.
Tartalmaz antioxidánsokat, hogy hatástalanítsa a szabadgyökök 
rombolását az izmokban.

4:1EnergySource

Az Energy Source egy koncentrált szénhidrát ital mix, arra tervezve, 
hogy maximális hosszantartó energiát biztosítson neked.
Forradalmi szénhidrátkeveréket, ami 25%-al több energiát ad
Egyedülálló Hi Electrolyte Görcs elleni formula, ami a maximális 
folyadék utánpótlásra és a görcsök minimalizálására lett kifejlesztve.
Alacsony ozmózissal a gyors felszívódás érdekében.
Garantáltan gyomorkímélő!Garantáltan gyomorkímélő!

FRUCTOSE
2:1EnergySource

Tartalmaz minden alapvető elektrolitet, hogy maximalizálja a 
folyadék és a szénhidrát-utánpótlást.
Könnyű kibontani, könnyű lenyelni, könnyű megemészteni és a 
természetes gyümölcsíz egyszerűen fantasztikussá teszi.
Az IsoGel egy új energiazselé, összetétele mint az Energy Gel, 
viszont elfogyasztásakor nem kell vizet magadhoz venned. 
Csak tépd le a tetejét és fogyaszd higítatlanul.Csak tépd le a tetejét és fogyaszd higítatlanul.
Garantáltan gyomorkímélő!

EnergyGel - IsoGel





A Wellness magazinban 2007 májusában megjelent Primavera cikk alapján.

Egy órányi intenzív sportolás és az ezzel járó izzadás akár másfél liter 
folyadékveszteséget is elôidézhet a szervezetben. A testtömeg két szá-
zalékának megfelelô vízveszteség esetén a vér már nem tud elegendô 
oxigént szállítani az izmokhoz, ezért azok hamar kifáradnak és akár 
10%-os teljesítményromlás is felléphet. 

NÉLKÜLÖZHETETLEN ANYAGOK

Testedzés vagy fi zikai munka hatására nemcsak folyadékot veszítünk, 
hanem értékes ásványi anyagokat is. Ezek pótlására az ásványvíz a leg-
ideálisabb, hiszen tartalmazza a legszükségesebb ásványi anyagokat: a 
nátrium, a kálium és a magnézium az izommunkához, a kalcium pedig 
a csontok egészségéhez nélkülözhetetlen. A víz fontos szerepet játszik 
testünk hûtésében is, a szervezet folyadékhiánya ugyanis felhevülést 
okozhat, ami jelentôsen csökkentheti a sportteljesítményt. 

MIKOR ÉS MENNYIT?

  – Elôtte: Sport elôtt fél-egy órával tanácsos fél liter ásványvizet meginni. 
– Közben: 15-20 percenként 1-2 dl víz elfogyasztása az ideális. 
–  Utána: Az edzést követô két órán belül fél-egy liter (vagy több, a 

folyadékveszteségtôl függôen) ásványvizet célszerû meginni, még ha 
nem is vagyunk szomjasak. Ügyelni kell azonban arra, hogy ne egy-
szerre, hanem fokozatosan vegyük magunkhoz ezt a mennyiséget.

 Egész évben!
Primavera –

Minden olyan esetben, amikor 
szervezetünk energiaigénye 
növekszik, a folyadékigény is nô. 
Éppen ezért sportoláskor fokozottan 
oda kell fi gyelni a vízpótlásra.

természetes ásványvíz

www.primaveraviz.hu
www.facebook.com/Primavera.Hungary
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