
      KROSS kerékpárok váz méretének megfelelő kiválasztása 

 

A megfelelő váz megválasztása a kerékpárnál fontos szempont, 
ahhoz hogy kényelmes legyen a biciklizés. Azonban ez nem olyan 
könnyű, ha nem tudunk ráülni a biciklire és kipróbálni. 

Az évek során olyan módszert fejlesztettek ki, amely segít 
kiválasztani a minimális vázméretet, úgy, hogy a kerékpárról való 
leszállás után a felső keretcső és az ágyék közötti távolság legalább 
10 cm legyen. Itt van, hogyan: 

1.    Álljon mezítláb a falnak. 

2.    Mérje meg a padló és az ágyék közötti távolságot. 

3.    Szorozzuk meg az eredményt 0,57-rel hegyi kerékpár esetén, 
0,63-mal trekking-kerékpár esetén és 0,66-tal közúti kerékpár 
esetén. 

4.    Osszuk el 2,54-el, hogy az eredmény hüvelykben legyen. Ez az 
érték képviseli a használni kívánt keretméretet. 

Sajnos nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek a számítások 
nagyon általánosak, figyelembe véve a lehetséges kerékpáros 
stílusok számát, melyeket az emberek kitaláltak. Ezenkívül ez 
megnehezíti a kerékpár hosszát, mivel döntően befolyásolja a 
helyzetét a kerékpározás során, nevezetesen: ha biciklizés közben 
túlságosan fekszik, megváltoztathatja a kormányrudat rövidebbre 
vagy „íveltre”, magasabb tapadással. Ezek a változások 
függőlegessé és kényelmessé teszik a kerékpáros helyzetét. Ha 
azonban úgy érzi, hogy a teste túl hátra van hajlítva, és biciklizés 
közben úgy érzi, mintha az első kerék alig érinti a talajt, akkor 
esetleg segíthetne a nyereg előre mozgatásában. 

 

Másik dolog a kerékpározás stílusa. A klasszikus stílusok, például 
a hegyikerékpározás, a közúti kerékpározás vagy a trekking 
esetében az alábbi táblázatban felsorolt méretek általában 
megegyeznek. Azonban eltérőek lesznek, ha a kerékpárt 
szélsőségesebb túrákra szeretné használni, például maratonokra, 
XC versenyekre, 4 Crossra, Endurora vagy dombokon. Ebben az 
esetben egy-két méretűvel kissebb váz lesz a megfelelőbb és főleg 
azért, mert a kisebb kerék könnyebben irányítható. Vigyázzon 
azonban arra, hogy a kis méretű vázzal ne essenek túlzásba, mert 
az rossz kerékkezelést eredményezhet. Ezért meg kell találni 
egyfajta "arany középutat", figyelembe véve a matematikai 
számítást, a kerékpáros stílusát és a kerékpáros tapasztalatait. 

 



 

Felnőtt kerékpárok 

Testma
gasság 

Belső lábhossz 
centiméterben 

Váz mérete 
MTB/CROSS 

Váz mérete 
CITY/TREKKING 

152 cm 71 cm 14” (36cm) 16” (41 cm) 

157 cm 72 cm 15” (38 cm) 17” (43 cm) 

162 cm 74 cm 16” (41 cm) 18” (46 cm) 

167 cm 75 cm 16” (41 cm) 18” (46 cm) 

172 cm 76 cm 17” (43 cm) 19” (48 cm) 

175 cm 77 cm 17" (43 cm) 19” (48 cm) 

177 cm 79 cm 18" (46 cm) 20” (51 cm) 

182 cm 82 cm 18" (46 cm) 20” (51 cm) 

187 cm 86 cm 19" (48 cm) 21” (53 cm) 

192 cm 89 cm 20" (51 cm) 22” (56 cm) 

197 cm 92 cm 21" (53 cm) 22” (58 cm) 
 

 
 
 
Gyerek kerékpárok 

Életkor Belső lábhossz 
centiméterben 

Váz 
mérete 

Kerék 
mérete  

4-6 48 cm  16” 
5-8 év 53 cm 11” 20” 

5-8 év 56 cm 12” 20” 

5-8 év 58 cm 13” 20” 

7-12 év 66 cm 14” 24” 

7-12 év 69 cm 15” 24” 
 
 
 


