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Alu mi nium? Eko lo gia je lu bi
Nie trze ba być eks per tem, by wie dzieć, że je -
dy ne spa la nie wy stę pu ją ce pod czas jaz dy
na ro we rze to spa la nie tkan ki tłusz czo wej. Mi -
ło śni cy śro do wi ska chęt nie wsia da ją na jed no -
śla dy, gdyż prze miesz cza nie się bez pro duk cji
spa lin, szcze gól nie w dzi siej szych cza sach, jest
bar dzo waż ne w wal ce o przy szłość pla ne ty. 

– Jed nak nie wszy scy wie dzą, że wy ko rzy -
sta nie alu mi nium ma rów nież gi gan tycz ne

zna cze nie dla śro do wi ska. Su ro wiec ten jest
cał ko wi cie nie tok sycz ny dla czło wie ka i oto -
cze nia. Je go dłu ga ży wot ność spra wia, że oko -
ło 75 proc. wszyst kich wy pro du ko wa nych za -
so bów na dal znaj du je się w eks plo ata cji.
Trwa łość to za słu ga re ak cji ma te ria łu z tle -
nem, dzię ki któ re mu po wsta je war stwa za bez -
pie cza ją ca alu mi nium przed ko ro zją. Do dat ko -
wo pro duk ty alu mi nio we mo gą zo stać prze -
two rzo ne w stu pro cen tach na no wy

stop – pod kre śla To masz No wic ki, star szy do -
rad ca tech nicz ny Hy dro Extru sion Po land.

Alu mi nium
– te go nie zdo mi nu jesz
Przy naj mniej na ra zie. Ra my ro we ro we wy ko -
na ne z alu mi nium są ak tu al nie nu me rem je -
den na ryn ku.   Znacz nie mniej sza wa ga
od sta li wpły wa na funk cjo nal ność po jaz du,
ale war to też pa mię tać o czyn ni kach eko no -
micz nych. Alu mi nium jest znacz nie tań sze
od włók na wę glo we go, a naj bliż sze pro gno zy
nie wska zu ją, by ce na kar bo nu mia ła ulec
zmia nie. W obec nej sy tu acji alu mi nium jest
wy ko rzy sty wa ne do pro duk cji ram ro we ro -
wych w naj po pu lar niej szym seg men cie ce no -
wym: od ty sią ca do pię ciu ty się cy zło tych,
i wszyst ko wska zu je na to, że jesz cze dłu go
tak bę dzie.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Na prze strze ni lat zmie niał swój wy gląd,
a spo ry wpływ mia ły na to ma te ria ły słu -

żą ce do pro duk cji. Ak tu al nie pro du cen ci naj -
chęt niej sta wia ją na alu mi nium. Dla cze go?

Zno śna lek kość ro we ru
i nie skoń czo ne moż li wo ści
Alu mi nium – lek ki, pla stycz ny i wy trzy ma ły
ma te riał – ide al nie na da je się m.in. do pro duk -
cji felg ro we ro wych, tzw. ra wek, dźwi gni ha -

mul ca, wspor ni ków sio deł ka, a przede wszyst -
kim ram, któ re ma ją ko lo sal ny wpływ na wa -
gę ca łe go po jaz du. Mniej sza wa ga to więk sza
mo bil ność – szcze gól nie, kie dy trze ba wnieść
jed no ślad na trze cie pię tro w blo ku bez win dy.
Ma sa po jaz du ma też bez po śred ni wpływ
na ste row ność, co po zy tyw nie wpły wa
na kom fort jaz dy.

Pro du cen ci chwa lą so bie rów nież wa lo ry
pla stycz ne te go su row ca. Oka zu je się, że alu -
mi nium nie ma żad nych ogra ni czeń w kon tek -
ście osią ga nia żą da nych ką tów i roz mia rów,
a więc moż na z nie go utwo rzyć nie skoń czo ną
ilość wzo rów. Po ma ga to w jak naj lep szym do -
pa so wa niu ro we rów do po trzeb użyt kow ni ków.

Od pierwszej połowy XIX w. rower to jeden z najpopularniejszych środków transportu,
cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem. Nic w tym dziwnego – pomaga w utracie
wagi, wzmacnia mięśnie i ma pozytywny wpływ na środowisko. 
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Aluminiowa rewolucja rowerowa

Aluminium – lekki, plastyczny i wytrzymały materiał – idealnie
nadaje się m.in. do produkcji felg rowerowych, tzw. rawek, dźwigni
hamulca, wsporników siodełka, a przede wszystkim ram, które mają
kolosalny wpływ na wagę całego pojazdu.


