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Rowery trekkingowe - najlepsze do
uprawiania turystyki rowerowej!
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O tym, że rowerem można przemierzyć cały świat, przekonało się już wielu pasjonatów
aktywnej turystyki. Swoboda, poczucie wolności, szybkość – to niektóre z atutów tej formy
podróżowania. Jaki pojazd dwukołowy wybrać? Z pewnością rower trekkingowy!

Rowerem trekkingowym, na jakie trasy?
Czym rower trekkingowy różni się od rowerów górskich, crossowych czy miejskich? Przede wszystkim
uniwersalnością. O ile bowiem wymienione typy jednośladów przeznaczone są do użytkowania na konkretnych
nawierzchniach, rowery trekkingowe sprawdzą się w długich trasach zarówno po asfalcie, jak i po nawierzchni
nieutwardzonej.
Zgodnie z definicją, rower trekkingowy to pojazd „wyprawowy” – nadaje się zarówno na wycieczkę, jak i codzienne
podróżowanie po mieście. Nie jest to rower najszybszy z dostępnych, jednak wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością
– z powodzeniem znosi nawet duże obciążenie. Do tego jest wygodny i komfortowy, a zachowanie wyprostowanej
pozycji ciała sprzyja zdrowiu kręgosłupa.

Jaki rower trekkingowy wybrać do 2000 zł?
Ceny rowerów trekkingowych sięgają nawet kilkunastu tysięcy złotych. Wizyta w salonie rowerowym może nas więc
skutecznie zniechęcić do aktywnej turystyki rowerowej. Okazuje się jednak, iż wcale nie trzeba oszczędzać
miesiącami, by kupić naprawdę dobry rower turystyczny. Przykładem polskiej marki produkującej naprawdę
wysokiej jakości jednoślady jest Tabou.
Rowery trekkingowe Tabou pod względem osprzętu i wytrzymałości nie ustępują wielu droższym modelom
zagranicznych producentów. Nawet najtańsze jednoślady – takie, których cena nie przekracza 2.000 zł – pozwalają na
komfortową i bezpieczną jazdę.
Cechą charakterystyczną rowerów turystycznych jest pełen osprzęt, z jakim pojazd wyjeżdża z salonu sprzedaży. W
wyposażeniu otrzymujemy komplet oświetlenia, bagażnik, błotniki, nóżkę, a także amortyzatory, przerzutki, dobre
hamulce itp. Jedną z wielu zalet rowerów Tabou jest wykorzystanie komponentów z wyższej półki przy zachowaniu
atrakcyjnej ceny jednośladu.

Kupując rower trekkingowy warto zwrócić uwagę na ...
Nawet jeśli zdecydowaliśmy się na droższy model zagranicznego producenta, nie kupujmy w ciemno. Wysoka cena
nie jest ani gwarancją jakości, ani nie daje pewności, że dany model trafi w nasze indywidualne potrzeby. Na jakie
cechy roweru zwrócić uwagę podczas zakupów?
Przede wszystkim rower trekkingowy musi być dostosowany do naszego wzrostu i budowy ciała. Standardowo
montuje się w nim duże koła – 28”. Jednak ramy mogą różnić się od siebie zarówno gabarytami, jak i kształtem.
Inaczej uformowana będzie damka, a inaczej rower męski. Aby dobrze dopasować model, musimy na nim po prostu
usiąść. Zbyt wysokim ciężko manewrować, a zbyt niski nie będzie komfortowy w użytkowaniu.
Kolejna kwestia to hamulce. W droższych modelach znajdziemy hydrauliczne hamulce tarczowe. W tańszych –
hamulce szczękowe typu V-break. Ogromną zaletą drugiego z tych rozwiązań jest łatwość serwisowania na poboczu.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż dysponują one nieco mniejszą siłą hamowania w przypadku dużego załadowania czy
podróżowania w deszczu.
Czas na przerzutki. Najlepsze to oczywiście te marki Shimano. W tańszych rowerach zastosowano rozwiązania Deore
lub Alivio. Z kolei amortyzatory mogą być sprężynowe, olejowe lub powietrzne. W większości przypadków pierwszy z
wymienionych mechanizmów okazuje się zupełnie wystarczający. Osoby zapalenie uprawiające turystykę rowerową
mogą jednak zdecydować się na droższe amortyzatory powietrzne.
Warto też zwrócić uwagę na siodełko. Wysokiej jakości rowery trekkingowe mają siodełka dostosowane do płci. Te
wąskie i wyprofilowane tylko pozornie są mniej wygodne niż szerokie i miękkie – w praktyce bowiem chronią
wrażliwe miejsca przed otarciami nawet w długich trasach.

Zalety roweru trekkingowego
Ze względu na konieczność przewożenia bagażu, rower trekkingowy jest raczej masywny – należy to uznać za zaletę,
chociażby ze względu na stabilność solidnej ramy. Utrzymanie równowagi jest szczególnie istotne w trudnym terenie,
np. na stromych zboczach.
Elementy, z których wykonany został rower turystyczny, są jednocześnie wytrzymałe i odporne na czynniki
atmosferyczne. Dzięki temu można nim pokonywać nawet długie trasy, bez przerywania jazdy ze względu na
niesprzyjającą pogodę. Z kolei dzięki fabrycznie montowanemu oświetleniu podróż można kontynuować o każdej
porze dnia.
Tylne i przednie bagażniki przystosowane zostały do zamocowania specjalnych sakw. W taki wygodny sposób
przewieziemy pokaźny bagaż. Nawet trudna, nieutwardzona droga nie będzie dla nas problemem, ponieważ rowery
turystyczne są wyposażone w szereg rozwiązań izolujących ciało od wibracji z drogi.
Wolniejsze niż rowery szosowe i mniej sportowe niż crossy, rowery trekkingowe to doskonały wybór dla amatorów
aktywnego wypoczynku. Pozwalają pokonać nawet setki kilometrów z bagażem, gwarantując komfort i
bezpieczeństwo w bardzo różnych warunkach. Wbrew pozorom dostępne są także w atrakcyjnych cenach, dlatego z

pewnością warto w nie zainwestować!
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