Deutsch
English
French
Español
Italiano
Polska
Nederlands

Skala Wzniesień
Koncepcja
Skala Wzniesień U0- U5
Przyszłość
Skontaktuj Się Z Nami

Koncepcja

Niemiecka Skala Pojedynczej Trasy jest od dawna sprawdzonym
punktem odniesienia dla rowerzystów w klasyfikacji trudności tras
zjazdowych. Już od dłuższego czasu oceniamy trudne i techniczne
przejścia pod górę. Tylko ci, którzy nie są trwale przeciążeni na szlaku,
znajdą się w nurcie. Skala Uphill Scale dostarcza przydatnych
wskazówek do następnej jazdy i pomaga doświadczyć przyjemności
płynącej dla siebie na każdym poziomie umiejętności.

Skala Wzniesień

U0↑ (bardzo prosty)
U0 opisuje szersze szlaki, na których nie należy się
spodziewać znaczących trudności. Oprócz ścieżek leśnych,
należy spodziewać się szerokich leśnych i łąkowych ścieżek
o dobrej przyczepności, które można płynnie poruszać i nie
mają prawie żadnych przeszkód. Nachylenie wynosi
zazwyczaj poniżej 20%. Nie jest wymagana specjalna technika jazdy. Z
klasycznym rowerem górskim S0 prezentuje się jako średnio ciężki szlak.

U1↑ (prosty)
U1 szlaki mogą być nieco węższe i mają mniejsze przeszkody, takie jak płaskie korzenie i małe
kamienie. Należy się spodziewać luźno zmielonego gruntu, gruboziarnistego żwiru i rynien
wodnych. Nachylenie wynosi do 25%, a krzywe mogą być nieco węższe. Technika jazdy nie jest tu
już trywialna. Powinna być dostępna podstawowa wiedza o technikach jazdy, w szczególności o

starcie na stoku.
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U2↑ (nośnikowy)

Skala Wzniesień U0- U5

Na szlakach U2 należy spodziewać
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się nieco większych korzeni, kamieni i
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stopni do 20 cm. Ścieżki są często
wąskie, mogą mieć nachylenie 35% i
większe, jak również nachylenie
terenu. Podłoże staje się bardziej wymagające ze
względu na luźny materiał, gruboziarnisty żwir,
korytarze skalne i kanały wodne. Należy się
spodziewać wąskich łuków, ostrych zakrętów nie ma.Korzystne są bardziej zaawansowane techniki
jazdy, takie jak krótkie podnoszenie przedniego koła i pokonywanie przeszkód poprzez zmianę
ciężaru, jak również kontrolowane użycie siły, techniki hamowania pod górę i dobre sterowanie
pedałem lub krótkie korby. Siodełko powinno być nieco opuszczone.

U3↑ (trudny)
Szlaki U3 mogą mieć przeszkody, które sprawiają, że
oczywiste zarządzanie linią i pedałami jest bardzo trudne.
Jest coraz więcej coraz bardziej wymagających przejść z
niespodziewanymi korzeniami i obcasami, głazami, luźnymi
głazami i ukośnymi przejażdżkami po wąskich ścieżkach.
Również stopnie o długości do 35 cm. Wymienione przeszkody należy
również spodziewać się w ciasnych zakrętach; zakręty szpilki do włosów nie
są zdefiniowane w U3. Nachylenie może wynosić do 50% nawet na dłuższych
przejściach i posiadać płaskie schody. Warunkiem wstępnym jest solidna, zaawansowana technika
jazdy. Podnoszenie i przesuwanie przedniego koła, zmiana ciężaru i celowe hamowanie w celu
pokonania przeszkód są równie ważne, jak bardzo dobre zarządzanie pedałem i czysty,
spontaniczny wybór linii. Siodełko musi być znacznie obniżone. Poszczególne korytarze można
opanowad tylko na stojąco.

U4↑ (niezwykle trudny)
U4 opisuje niezwykle trudne podjazdy z gruboziarnistymi
korytarzami korzeni, dużymi kamieniami, korytarzami
skalnymi i stopniami powyżej 40 cm. Można spodziewać się
luźnych piargów, wąskich pochyłości dróg oraz bardzo
wąskich zakrętów i zakrętów, a także trudnych schodów i
nachylenia schodów powyżej 60%. Należy spodziewać się ciągłych
przejazdów, w których tarcza łańcuchowa, a zwłaszcza pedały dotykają się w
dół. Oprócz techniki jazdy dźwiękiem, wymagane są również wymagające
techniki próbne. Obejmuje to przede wszystkim możliwość przesuwania przedniego koła
(przełącznik przedni) i tylnego koła (przełącznik tylny). Zarządzanie pedałami musi być dobrze
zegarowe, w przeciwnym razie pedały zostaną wciągnięte w przeszkody. Start na górze musi być
szczególnie dobrze zrobione. Nawet gdy stoi pod znanymi kryteriami. Siodełko musi być całkowicie
opuszczone w celu zapewnienia swobody poruszania się.

Uphillskala U4 - Schlüsselstelle - Sattel / Känzele

U5↑ (ogromnie)
W korytarzach U5 wyżej wymienione trudności występują w
połączeniu i w sekwencjach. Extreme stromych wzlotów do
granicy trakcji, bardzo wysokie stopnie, wąskie zakręty
szpilki włosów może korelować z bardzo trudnym podłożu.
Nawet w przypadku zaawansowanej technologii szlaków zazwyczaj potrzeba dużo

prób, zanim uda się przejść U5!
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Ponadto w narażonym terenie występują ekstremalne trudności.

Extreme eBike Uphill Flow Stefan Schlie Steinegg ePowered by Bos…
Bos…
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eMTB U0↑ - U5↑

przyszłość

W naszej ocenie, opartej na wieloletnim doświadczeniu na różnych szlakach, gradacja skali
wzniesień daje realistyczny obraz wyzwań, które czekają na Państwa w życiu codziennym.
Niemniej jednak, zmiana jest największą stałą życia, a także jazdy na rowerze. Ze względu
na coraz to nowe podejście do techniki napędowej i postępu technologicznego (koła i opony,
geometria ramy, kinematyka podwozia, korby i silniki z inteligentnymi trybami wspomagania,
itp. Ani granice tego, co jest technicznie możliwe, ani ich własne granice. Na przykład, im
lepsza technologia jazdy, tym większa moc silnika może być zastosowana na szlaku, a im
lepsza moc może być wywołana przez inteligentne sterowanie silnikiem, jak to jest obecnie
oferowane przez Bosch w trybie EMTB i Schimano w trybie Trail.Jesteśmy zawsze otwarci i
wdzięczni za Państwa uwagi i pomysły, które przyczyniają się do dalszego wyjaśnienia skali
pod górę. Dlaczego po prostu nie piszesz do nas?
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Od kilkudziesięciu lat jestem

Miękki punkt dla alpinizmu,

Simplon Rapcon PMAX

głęboko zakorzeniony w scenie

fotografii i kolarstwa górskiego.



rowerowej. Jako jeździec rowerowy mogłem świętować

Od 1990 roku, odważnie jeżdżąc na rowerze górskim,

Motto: Bateria jest w połowie pełna i nie w połowie

moje największe sukcesy w zawodach: Wielokrotny

zabawny aspekt technicznie niezwykle trudnych tras

pusta! Ulubione pastwiska alpejskie: Alpe Laguz

Mistrz Niemiec Północnych, Mistrz Niemiec, dwukrotny

coraz bardziej wysuwa się na pierwszy plan. Julius

Publikacje: Pasmo przewodnika rowerowego 1 + 2

Wicemistrz Świata i kilkukrotny Drużynowy Mistrz

Moosbrugger jest jednym z pionierów górskiej turystyki

Profile / Info: www.tourenspuren.at, www.xitrail.com,

Świata zebrali się w tym czasie. Używam tych tytułów

rowerowej w Vorarlberg. Zainspirowany przez tyrolskich

www.kombinat.atCi, którzy lubią przebywać w górach

do prowadzenia wielu pokazów we wszystkich

przyjaciół Innsbrucker Vertridern założył w 2004 roku

Vorarlberg prawdopodobnie spotkali już Alexander

możliwych obszarach i scenach, aby móc istnieć jako

Xitrail. Dziś dzięki lepszym rowerom górskim

Sonderegger. Albo osobiście na każdej górze z rowerem

profesjonalista w ten sposób. W wyniku tego rozwinęła

ugruntowała się również kolarstwo górskie. Kodeks

górskim na wymagającym szlaku z nartami

się długoterminowa współpraca ze sponsorami: Teraz

postępowania Xitrail, który reguluje zachowanie

turystycznymi na via ferrata lub po prostu na piechotę.

Mondraker <25 lat Giant> 25 lat UVEX i wkrótce 30 lat

rowerzystów wobec turystów i przyrody, jest

Albo z całą pewnością na portalu internetowym "Tour

Magura należą do niego. Ponadto, poprzez prowadzenie

powszechnie uważany za standard. Dzięki ciężkim

Trails", który Alex prowadzi od 2007 roku z dużą

i techniki jazdy przez dziesięciolecia, rozwinęła się

sprzętem fotograficznym był to tylko mały krok do E-

skrupulatnością i zapałem, aby przedstawić na każdy

ogromna sieć, głównie na La Palma z Atlantic Cycling,

Mountainbike. W ten sposób szybko uświadamiamy

gust wiele pomysłów na niezapomniane wrażenia na

które mogę wykorzystać bardzo dobrze dla wielu

sobie, że w rowerze górskim E-Mountainbike powstają

górze. Jego szczególną miłością jest kolarstwo górskie

działań. Obecnie super trend eMTB daje mi pod hasłem

zupełnie nowe wymiary.

we wszystkich jego aspektach. Na początku na BMX, a

#uphillflow wraz z Bosch eBike Systems i wizjoner Claus
Fleischer niespodziewany wiatr w tył, aby znaleźć nową

następnie z prędkością wyścigową w górach wysokich
www.xitrail.com

później jako "Xitrailer" z rowerem z tyłu na szczycie

zabawę i pasję w wielkim wymiarze kolarstwa 2.0.

burzy i w dół na technicznie trudnych trasach. Zawsze z
uśmiechem na twarzy. Zakorzeniony w tradycji, ale

www.bikeschlie.de

zawsze otwarty na nowe pomysły, rower górski emountain szybko zyskał zainteresowanie i uznanie jako
pierwszy wybór pełnoprawnego roweru górskiego.

www.xitrail.com
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Napisz do nas - Czekamy na wszelkie uwagi i sugestie! Stefan -

Prawa autorskie:

stefan.schlie@me.com

Wszystkie treści, zarówno teksty jak i zdjęcia, są chronione prawem autorskim.

Julius - julius@lampertmail.at

Hiperłącza są mile widziane, włączanie poszczególnych stron do ramek zewnętrznych
jest zabronione. Polityka prywatności:
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej

Trial Action Show | Stefan Schlie, In der Hegge 12, 49134 Wallenhorst, Niemcy

świadczonej przez Google Inc. "("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli

Julius Moosbrugger Grißstraße 29 b, 6800 Feldkirch, Austria

plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie

kolektyw | Alexander Sonderegger, Steinebach 18, 6850 Dornbirn, AustriaS

przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane



przez cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej (łącznie

Alexander Sonderegger (www.kombinat.at)

z adresem IP użytkownika) będą przekazywane do serwera Google w Stanach

Fotografie:

Zjednoczonych i tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje w celu oceny

Markus Greber, Kirsten Sörries, Alexander Sonderegger, Julius Moosbrugger

korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na
stronach internetowych dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług
związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google
może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane
przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.
Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi Google.
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w
przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej
funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Ten odcisk został
nadrukowany przez ithelps.at. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo
zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach
określonych powyżej. Gromadzenie i przechowywanie danych może zostać w każdej
chwili odwołane ze skutkiem na przyszłość. W związku z dyskusją na temat
wykorzystania narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP, chcielibyśmy zwrócić
uwagę, że ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem
"_anonymizeIp()" i dlatego adresy IP są przetwarzane tylko w formie skróconej w celu
wykluczenia bezpośrednich odniesień osobistych.Przetłumaczono przy pomocy
www.DeepL.com/Translator

