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Het concept

De Duitse Single Trail Scale is een lange tijd bewezen referentiepunt
onder fietsers voor de classificatie van de moeilijkheidsgraad van
downhill trails. We evalueren al geruime tijd moeilijke en technische
passages in bergopwaarts. Alleen diegenen die niet permanent
overspannen zijn in het pad zullen zich in de stroom bevinden. De
Uphill Scale biedt handige tips voor de volgende rit en helpt u om het
plezier van flow voor uzelf te ervaren op elk niveau.
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U0↑ (serg gemakkelijk)
U0 beschrijft bredere paden waarop geen noemenswaardige
moeilijkheden te verwachten zijn. Naast bospaden zijn er
brede bos- en weidepaden met een goede grip te
verwachten, die soepel kunnen worden bereden en
nauwelijks obstakels hebben. De helling is meestal minder
dan 20%. Er is geen speciale rijtechniek nodig. Met een klassieke
mountainbike presenteert S0 zich als een middelzwaar parcours.

U1↑ (ongecompliceerd)
U1 routes kunnen iets smaller zijn en hebben kleinere obstakels zoals platte wortels en kleine
stenen. Losse grond, grof grind en watergoten zijn te verwachten. De hellingen zijn tot 25% en de
rondingen kunnen iets smaller zijn. De rijtechniek is hier niet langer triviaal. Basiskennis van
rijtechnieken, met name het starten op hellingen, moet beschikbaar zijn.
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U2↑ (middelgroot)
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Op U2 Trails moeten
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iets grotere wortels,
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stenen en treden tot
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20 cm verwacht
worden. De paden
zijn vaak smal, kunnen 35% helling en meer, evenals
hellende positie hebben. De ondergrond wordt
veeleisender door los materiaal, grof grind, rotsgangen
en waterkanalen. Smalle bochten zijn te verwachten, scherpe bochten niet.Meer geavanceerde
rijtechnieken, zoals het kort optillen van het voorwiel en het overwinnen van obstakels door gewicht
te verschuiven, maar ook een gecontroleerd gebruik van kracht, remtechnieken bergop en een goed
pedaalmanagement of korte cranks zijn voordelig. Het zadel moet een beetje verlaagd worden.

U3↑ (moeizaam)
U3 paden kunnen hindernissen hebben die een voor de hand
liggende lijn en pedaalmanagement erg moeilijk maken. Er
zijn steeds veeleisender passages met onverwachte wortels
en hakken, keien, losse keien en diagonale ritten over smalle
paden. Ook treden tot 35cm. De genoemde hindernissen zijn
ook te verwachten in strakke bochten; haarspeldbochten zijn niet
gedefinieerd onder U3. De hellingen kunnen oplopen tot 50%, zelfs op langere
gangen en hebben een vlakke trap. Een solide, geavanceerde rijtechniek is
een eerste vereiste. Het heffen en schakelen van het voorwiel, het verschuiven van het gewicht en
het doelgericht remmen om obstakels te overwinnen zijn net zo belangrijk als een zeer goed
pedaalmanagement en een schone, spontane lijnselectie. Het zadel moet aanzienlijk verlaagd
worden. Individuele passages kunnen alleen staand worden beheerst.

U4↑ (uiterst moeilijk)
U4 beschrijft zeer uitdagende beklimmingen met grove
wortelpassages, grote stenen, rotspassages en treden van
meer dan 40 cm. Losse dekvloeren, smalle hellende wegen
en zeer smalle bochten en haarspeldbochten zijn te
verwachten, evenals moeilijke trappen en hellingen van
meer dan 60%. Doorgangen waarbij het kettingring en vooral de pedalen
elkaar voortdurend raken zijn te verwachten. Naast een goede rijtechniek zijn
ook veeleisende proeftechnieken vereist. Dit omvat vooral de mogelijkheid
om het voorwiel (Front Switch) en het achterwiel (Back Switch) te bewegen. Het pedaalbeheer moet
goed geklokt zijn, anders raken de pedalen verstrikt in de obstakels. Beginnen op een berg moet
vooral goed gedaan worden. Zelfs als je onder de bekende criteria staat. Het zadel moet volledig
worden verlaagd voor de bewegingsvrijheid.

Uphillskala U4 - Schlüsselstelle - Sattel / Känzele

U5↑ (extreem)
In de U5-passages komen de bovengenoemde
moeilijkheden voor in combinatie en in sequenties. Extreme
steile hellingen tot de grens van tractie, zeer hoge treden,
smalle haarspeldbochten kunnen correleren met zeer
moeilijke grond. Zelfs met een uitgekiende trailtechniek duurt het meestal lang
voordat een U5-passage slaagt!
Bovendien zijn er extreme moeilijkheden in blootgesteld terrein.
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eMTB U0↑ - U5↑
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Naar onze inschatting, gebaseerd op vele jaren ervaring op verschillende paden, geven de
hellingen van de bergopwaarts gelegen weegschaal een realistisch beeld van de uitdagingen
die u in het dagelijks leven te wachten staan. Toch is verandering de grootste constante van
het leven en ook van het fietsen. Door steeds nieuwe benaderingen in de aandrijftechniek en
technologische vooruitgang (wielen en banden, framegeometrie, kinematica van het
chassis, krukassen en motoren met slimme ondersteuningsmodi, etc.) liggen de grenzen
niet vast. Noch de grenzen van wat technisch mogelijk is, noch hun eigen grenzen. Hoe
beter bijvoorbeeld de rijtechniek, hoe meer motorvermogen kan worden toegepast op het
parcours en hoe beter het vermogen kan worden opgevraagd door intelligente
motorbesturing, zoals momenteel aangeboden door Bosch met de EMTB-modus en
Schimano met de Trail-modus.Wij zijn altijd open en dankbaar voor uw opmerkingen en
ideeën, die bijdragen aan een verdere verduidelijking van de bergopwaartse schaal. Waarom
schrijft u ons niet gewoon?
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paden naar beneden. Altijd met een lach op zijn gezicht.
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volwaardige mountainbike.www.xitrail.com
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