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 دوچرخه کوهستان حرفه ای راهنمای خرید

دوچرخه کوهستان بهترین گزینه برای لذت بردن از این وسیله در مسیر های ناهموار کوه است. این 

دوچرخه ها با مدل های معمولی کامال متفاوت هستند، زیرا مسیرهای کوهستانی با مسیرهای عادی 

ر اشد. اگدرون شهری، با هم فرق می کند. بنابر این، طبیعی است که ساختار این دوچرخه ها متفاوت ب

عاشق دوچرخه سواری در این مسیرها هستید و قصد خرید این وسیله را دارید، باید به چند نکته مهم 

 .توجه کرده و بر این اساس خرید کنید

 دوچرخه کوهستان چیست ؟

وهستان، به دلیل ویژگی های خاص که دارد، در شرایط سخت و ناهموار گزینه ی مناسبی به دوچرخه ک

شمار می رود. اگر عالقه شما به دوچرخه سواری آنقدر زیاد است که حتی می خواهید این ورزش را در 

ا د رکوهستان انجام دهید، باید دوچرخه کوهستان بخرید، تا بتوانید به راحتی، ورزش مورد عالقه خو

در محیط های ناهموار و سخت انجام دهید. این دوچرخه ها با دوچرخه های معمولی فرق دارد، که 

باید مطلع باشید. اما اگر اطالعات زیادی در مورد این دستگاه ندارید، برای انتخاب بهتر، ادامه این 

 .مقاله را بخوانید
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 در خرید دوچرخه کوهستان چه مواردی را رعایت کنیم ؟

نوع دوچرخه ها، دارای چرخ هایی هستند، که به دوچرخه سوار کمک می کند تعادل خوبی روی این 

دوچرخه داشته باشد. این بدان معنی است که کنترل این دوچرخه ها، بیشتر بر روی چرخ های 

دوچرخه است. جدا از این، الستیک های دوچرخه کوهستان به گونه ای ساخته شده اند، که به 

اجازه می دهند در محیط های خشک یا حتی مکان هایی پر از گل و الی، بتواند به  دوچرخه سوار

 .حرکت خود ادامه دهد. چرخ های این دوچرخه را می توان به دو گروه گوناگون تقسیم کرد

 24تا  20دسته اول، دوچرخه هایی است که برای کودکان مناسب است. ابعاد این چرخ ها حدود 

اینچ است. دوچرخه  29یا  27، 26چرخ های دوچرخه بزرگساالن، معموالً  اینچ است. اما ابعاد

باشد، سرعت  27، شتاب طبیعی دارند، اما اگر اندازه چرخ ها 26کوهستان، با چرخ هایی، با اندازه 

دوچرخه بیشتر خواهد شد و می تواند در مسافت های طوالنی، مورد استفاده قرار گیرد. دوچرخه 

اینچ نیز، برای مسافت های طوالنی تر مناسب هستند و کنترل وسیله نقلیه را  29هایی با چرخ های 

 .آسان تر می کنند

 ی دوچرخهتوجه به دنده

دنده ی دوچرخه، یکی از مهم ترین اجزا در دوچرخه است. سیستم دنده ای دوچرخه، از قطعات کوچک 

شکیل شده است، که در نهایت کمک می کند دوچرخه سوار، بهتر حرکت کند. این قطعات و بزرگی ت

می خواهید تعداد دنده های  کن. اگرعوض ی دنده، خودرو و طبق عبارتند از: زنجیر، شانژمان، دسته

دوچرخه را بدانید، باید تعداد طبق ها را بشمارید. یعنی اگر دوچرخه ای دارای هشت طبق باشد، به آن 

هشت سرعته گفته می شود. سیستم دنده ی دوچرخه ی کوهستان، بر کیفیت حرکت و کارایی 
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ن اتالف انرژی خود، برای حفظ دستگاه، تأثیر می گذارد. به این ترتیب، ورزشکاران می توانند بدو

 .تعادل دستگاه، کنترل بهتری داشته باشند

 گیریدوزن دوچرخه را در نظر ب

مهمترین نکته ای که در خرید این دوچرخه ها باید در نظر گرفت، وزن آن است. سبک تر بودن وزن 

دوچرخه، مساوی با کنترل بیشتر و راحتی بیشتر است. به این ترتیب، ورزشکار انرژی کمتری مصرف 

می شوند. برای می کند. به همین دلیل است که، این دوچرخه ها معموالً از آلیاژ آلومینیوم ساخته 

 .ساخت این دوچرخه ها، از مواد دیگری مانند فوالد، فیبر کربن یا تیتانیوم، مورد استفاده قرار می گیرد

 بهترین ترمز برای دوچرخه کوهستان

ای، ترمزهای استفاده شده در این دوچرخه ها، به سه دسته تقسیم می شوند. که عبارتند از:لقمه 

ی کوهستان با دیسک هیدرولیک، مناسب ترین   طور کلی، دوچرخه دیسکی، دسکس هیدرولیکی. به

نوع ترمز را دارد. زیرا کنترل سرعت را بهتر می کند و بنابراین، عملکرد آن نیز خوب است. همچنین در 

 .مقایسه با سایر ترمزها، توقف راحت تر و بهتری دارد

بیشتر مناسب مردان است ، اما این  دوچرخه سواری در مناطق کوهی به دلیل خطرات بیشتری که دارد

بدان معنا نیست که زنان نمی توانند در کوه ها و مناطق صعب العبور دوچرخه سواری کنند، بلکه بهتر 

 .است دوچرخه سواری در شرایط مطلوب تری مانند جاده و پیست را تجربه کنند

 کدام مارک های دوچرخه کوهستان را خریداری کنیم ؟
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ن با مارک های باکیفیت خارجی و ایرانی در بازار، عبارتند از: جاینت، ویوا، دوچرخه ی کوهستا

شیائومی، المپیا، شیمانو، اورلورد، اسکات، کراس، بلست، پرومکس، پوالریس و راش. که محصوالت 

 .خوب و باکیفیتی را تولید می کنند. پیشنهاد میکنیم انتخاب خود را از بین این برندها انجام دهید

دوچرخه ی کوهستان حرفه ای، مخصوص استفاده آقایان و بانوان در مدل ها و برندهای  انواع

گوناگون، در لیست زیر موجود است. بسته به نیاز و بودجه خود می توانید بهترین دوچرخه کوهستان 

 .را از بین گزینه های پرفروش زیر، انتخاب و تهیه نمایید

 

  پیشنهادیمشاهده محصوالت 

https://www.liste.ir/%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/

