TEST GRIPY

Madla jistoty
Gripy, madla, ručky, rukojeti… Je jedno, jaký název zvolíte, ale řídítka
se bez nich prostě do rukou neberou. Existuje nepřeberné množství tvarů,
barev, materiálů a dalších aspektů, které hrají roli při výběru vhodných gripů.
Špatnou volbou může zbytečně docházet k rychlejší únavě, otlakům,
bolestem a podobně. Přitom taková maličkost, že? Kousek gumy…
Stále platí, že vnitřní průměr gripu je
standardizovaný na 22,2 mm. Je to jediný
pevný rozměr, vše ostatní je variabilní. Jako
třeba materiály i jejich tvrdosti. Od tvrdých,
které jsou prakticky na věky, po „lepivé“.
Některé firmy používají i více různých směsí na jednom gripu, stejně jako se to dělá
s plášti, a ze stejného důvodu – každá část
gripu může nést jiné zatížení a může mu být
specificky přizpůsobena.

Šířka
Rozsah šířky gripů může být i více než
dvojnásobný – 60–160 mm. Standardem ale
je zhruba 130 mm plus minus 5 mm. To odpovídá šířce dospělé ruky s 20mm rezervou
na každé straně.

Průměr a tvar
Průměr zásadně ovlivňuje kvalitu úchopu, komfort a další proměnné. Nepochybně nemůže dámská nebo i dětská ruka mít

stejný průměr gripů jako dospělý muž s třeba i trochu větší dlaní o velikosti rukavic
XL. Jinak jeden z nich musí bezesporu trpět. Pokud se mládeži nasazuje na řídítka
28mm grip, tedy s obvodem zhruba 88 mm,
pak se nemůžeme divit, že někteří urostlejší jedinci kupují 40mm modely (obvod cca
125 mm). Jde o extrémy, běžně se pohybujeme mezi 30–33 mm. Věřte však, že každý
milimetr je znát, vždyť na obvodu je rozdíl
mezi 32mm a 33mm gripem přes 3 mm.

BBB Sticky Fix BHG-35
Silnější provedení s pěnovou strukturou materiálu, zámek je umístěn pouze
na vnitřní straně gripu. Montáž je nepatrně obtížnější. Vnitřní průměr gripu
je lehce užší, a tak je nutné použít trochu síly. Ale opatrně, aby nedošlo
k poškození plastového unašeče. Po nasazení a dotažení zámků grip
neomylně drží na svém místě. K jeho protočení nedošlo ani při tříhodinové
jízdě v dešti. Větší průměr gripu nám seděl, všichni máme delší prsty. Pěnový
materiál parádně absorboval vibrace z řídítek, je měkčí a velmi pohodlný, ale
tím se trochu ztrácela zpětná vazba od kola do rukou.
reálná šířka/průměr 135/35 mm
další varianty černá, modrá, červená
hmotnost páru 124 g
cena 545 Kč

DEITY Lockjaw
Kvalitní provedení rovná se snadná montáž i demontáž. Zajištění pouze
na vnitřní straně je velmi jisté, k protočení nedošlo ani v nejprekérnější
situaci. Na dlaně čeká jemnější vzor, na prsty hrubější mřížka. Na vnitřní
straně těsně u zámku má grip průměr cca 33 mm, uprostřed 31 mm
a na konci 32 mm. To je velmi příjemné pro ruce. V kombinaci s jemnou
gumou se neunavily ani po dlouhé, celodenní jízdě, kontakt byl skvělý.
Mnohdy až jako by byly ruce přilepeny. Tyhle gripy opravdu vynikaly svou
přilnavostí. Nikde nic natlačilo a v dlani nepřibývaly nepříjemné otlaky.
Vedení kola přitom zůstává velmi jisté a s jasnou a rychlou odezvou. Daní
za tenhle dokonalý komfort se zdá být životnost. Měkká směs skvěle
sloužila, ale přibývající kilometry a polety na ní byly znát. Něco za něco.
reálná šířka/průměr 133/31–33 mm
další varianty oranžová, zelená, šedá, fialová, modrá, růžová, černá,
červená, žlutá, tyrkysová
hmotnost páru 104 g
cena 559 Kč
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