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Bezpieczeństwo i odpowiedzialność to dwa najważniejsze elementy, na które powinniśmy
zwrócić uwagę podczas podróżowania motorem czy motocyklem. Brak odpowiedniego ubioru
oraz zwykłe buty mogą przyczynić się do poważnych obrażeń, a nawet śmierci podczas
wypadku. Początkujący motocykliści zasypywani są niejednokrotnie całą masą informacji o tym,
jak powinien wyglądać taki strój. Wiele osób nie podaje jednak konkretów i nie wskazuje na
najważniejsze parametry. W tym artykule zwrócimy szczególną uwagę na obuwie motocyklowe,
które odgrywa również ważną rolę w zabezpieczeniu naszego zdrowia co kask. Sprawdzimy
również jakie cechy techniczne powinien mieć cały ubiór, by można go było nazwać
bezpiecznym. 

  

  

1. Czemu obuwie motocyklowe jest tak ważne?

  

2. Buty motocyklowe męskie i damskie - czym się różnią?

  

3. Jak powinien wyglądać ubiór motocyklisty?

  

  

Jak widać, odpowiedni ubiór oraz dobrze dopasowane buty mogą być dla nas bardzo ważne.
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Warto więc zastanowić się, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej zadbać o własne zdrowie i
bezpieczeństwo podczas jazdy na motorze. 

  Czemu obuwie motocyklowe jest tak ważne?
  

Buty motocyklowe to bardzo ważny element ubioru, który gwarantuje nam swobodę i
bezpieczeństwo podczas jazdy na motorze czy motocyklu. Porządne buty motocyklowe
powinny charakteryzować się kilkoma parametrami, o których początkujący fan tego sportu wie.
Z pomocą w zakresie dostosowanie ich do wymagań i niebezpieczeństw, jakie stawia przed
użytkownikami jazda na jednośladzie, przychodzi nowoczesna technologia. Sportowe buty
motocyklowe posiadają specjalnie wzmocnioną tkaninę oraz odporną na zmienne warunki,
antypoślizgową podeszwę. Dzięki temu nie tylko chronią nogę przed poślizgnięciem się
podczas jazdy, ale również w razie wypadku stabilizują kostkę i chronią naszą stopę przed
ścieraniem na twardym podłożu. Zwykłe buty sportowe z pewnością nie poradziłyby sobie w tak
trudnych warunkach. Zakup butów motocyklowych wielu nowych osobom może wydawać się
zbędny. Mając jednak na uwadzę, to jak wiele wypadków na motorach ma miejsce właśnie
przez niewłaściwe obuwie oraz jak często dochodzi do skręceń kostki, a nawet złamania nogi w
tym miejscu, powinniśmy przestrzegać zasad i zaopatrzyć się w męskie lub damskie buty
motocyklowe. 

  

  Długie buty motocyklowe męskie i buty motocyklowe damskie -
czym się różnią?
  

Idealne buty motocyklowe powinny być odpowiednio skonstruowane i wygodne dla
użytkownika. Bardzo ważnym elementem jest więc nie tylko ich wygląd, ale również
dopasowanie rozmiaru buta do rozmiaru naszej stopy. Wygoda i poczucie swobody oraz
kontroli jest bardzo ważne podczas jazdy na motorze, dlatego wygodne buty odgrywają w niej
bardzo ważną rolę. Zarówno męskie jak i damskie buty posiadają gumową podeszwę o
właściwościach antypoślizgowych. Komfort jazdy w dużej mierze zależy od tego, jak dobrze
dopasujemy nasze buty do naszego ciała i reszty ubioru. Buty motocyklowe męskie  bardzo
często są koloru czarnego, ich tkanina zostaje dodatkowo wzmocniona, co może uratować
naszą stopę przed przykrymi skutkami wypadku. Podobnie jest w przypadku butów damskich.
Czym więc różnią się między sobą? Tym, co buty do zwykłej jazdy samochodem. Kształt oraz
styl wykonania definiuje to, czy są to buty męskie, czy damskie. Parametry techniczne w obu
przypadkach są takie same, co oznacza, że równie dobrze chronią nasze stopy. 
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  Jak powinien wyglądać ubiór motocyklisty?
  

Ubiór motocyklisty to jeden z najważniejszych czynników, które chronią go przed utratą życia
czy zdrowia. Bardzo niewielu młodych fanów jazdy na motorze, zdaje sobie sprawę z tego jak
przykre konsekwencje może mieć nieprzestrzeganie się do zaleceń w tym względzie. Jeszcze
przed zakupem pierwszego motocykla powinniśmy zastanowić się i dobrze przemyśleć zakup
całego stroju, który będzie dobrze dopasowany do naszych potrzeb. Ważny jest nie tylko rodzaj
obuwia, ale również profesjonalne spodnie, kurtka, rękawiczki czy kask. Bardzo ważnym jest by
całość spełniała wszystkie normy i była odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Nasz strój
powinien nam zapewnić optymalną cyrkulację powietrza i maksymalnie wygodne odczucia.
Pamiętajmy, że materiał, z którego będzie stworzony powinien zostać solidnie wzmocniony.
Pomoże nam tu chronić nasze ciało w razie wypadku. Buty motocyklowe oraz kask to dwa
bardzo ważne elementy całości. Ich odpowiednie dopasowanie do rozmiaru naszego ciała,
pomoże nam zadbać o wygodę i bezpieczeństwo podczas codziennej jazdy oraz przejażdżkach
na dłuższych trasach. Bezpieczeństwo jazdy jest bardzo ważne, dlatego buty turystyczne oraz
buty cross nie będą wystarczające do naszych potrzeb. Motocykl sportowy może osiągać
bardzo duże prędkości. Powinniśmy pamiętać, że nawet najlepiej skonstruowany ubiór i solidny
kask nie uratują nam życia, jeżeli podczas jazdy zabraknie nam rozwagi i opanowania. Biorąc to
pod uwagę powinniśmy pamiętać o swoim bezpieczeństwie i za każdym razem opanować
brawurę i pomyśleć o konsekwencjach naszego zachowania. 

  

Materiał powstał we współpracy z partnerem Inter Motors
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