Yazar: Reþat ARBAÞ
Giyim kuþam durumlarý
"Motorda giyim-kuþam aslýnda motorun ve bu sporun ayrýlmaz bir
parçasýdýr. Kask tan baþlýyoruz ele almaya&#8230; Þunu unutmayýn
ki&#8230;
KASK GÝYMEMEK APTALLARA ÖZGÜDÜR
"Full Face" yani tamamen kapalý kasklar 3/4 lere göre %46, 1/2 lere
göre %78 daha güvenlidir. Yani kask alacak, Full Face tip seçecek, ve
þartlar ne olursa olsun onu kafanýzdan çýkarmayacaksýnýz. Ki, daha
uzun süre motora binebilesiniz... bir günlük sürüþ süresinden ve bir
ömürlük sürüþ süresinden bahsediyorum ayný cümle ile, dikkatinizi
çekerim.
Nasýl seçilir? Full Face dýþýndaki kasklardan burada bahsetmek
istemediðim için, ve kimseye tavsiye etmediðim için geriye iki tip, yada
ikibuçuk tip kask kalýyor... Full Face (FF) tipik kask 1, MX (motocross)
FF olmakla birlikte ön "camý" açýk kasklar ve ikisinin arasýndaki FF
Enduro kasklarý. MX kaský ile birlikte goggle (lastikli motor gözlüðü)
kullanýlýr... Satýn alýrken bulabilirseniz imal tarihine bakýn, rafta
kalmýþ mal almayýn. Önümüzdeki yýl kafanýza geçirdiðinizde içindeki
"pad"ler un ufak olmuþ, dökülüyor, yada dýþý çatlamaya baþlamýþ
olmasýn... Elinde çok deðiþik marka ve model bulunduran bir satýcýdan
alýn, ilk kaský, yada hiç denemediðiniz bir kaský sakýn katalogdan
sipariþ etmeyin...
Kaský saðlam tutan þey dýþ kabuðu, cilasýdýr. Üstüne stiker filan
yapýþtýrmayýn, darbelerden koruyun, çizik, çatlak, sýyrýlmýþ kasklarýn
koruma özelliði çok azalýr. Cam gibidir yani, elmasla çizin, bir yere
vurun nasýl kýrýlýrsa o yerden, kask da benzeri þekilde davranýr. Yani
onu "düþündüðünüzden" daha dikkatli kullanacaksýnýz.
Kaský kafanýza geçirin... eldiven gibi uymalý. Uymayaný almayýn,
rengi dandik bile olsa gidip tam kafanýza uyaný alýn. "Ýdare ederim
yea" dediðiniz kask üç saat sonra baþýnýza bir aðrý saplar, kendinizi
nasýl kenara atýp kaský fýrlattýðýnýzý bilemezsiniz. Donald sözü
dinleyin, kask konforu #1 öneme sahiptir. Evet kask kafanýza uydu
diyelim... þimdi karþýya doðru bakarken baþýnýzý hýzla sað yada sol
omuzunuza doðru çevirin. Kask olduðu yerde kaldýda baþýnýz
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döndüyse hemen yarým numara küçüðünü alýn. :)
Motor yarýþçýlarý son derece sýký kasklar kullanýr, nerdeyse
suratlarý mosmor olur gariplerin... ama yarýþ süresi kýsa bir sürüþtür ve
konfor ikinci plandadýr... þunu demek istiyorum ki bol kask sizi
korumaz... Hele çene baðý açýk kask hiçbir iþe yaramaz, çünkü kaza
anýnda motordan fýrlayýp ayrýlan ilk þey sizin o çene baðýný açýk
unuttuðunuz. Duyulmuþ bir marka seçtiyseniz, kullanma tarihi
geçmemiþse, kafanýza konforlu bir þekilde çorap gibi oluyorsa iyi bir
kask seçmiþsinizdir. Daha pahalý ama bu özelliklerin birinden yoksun
bir kask daha iyi deðildir. Kaský aldýðýnýz yerden yada bir eczaneden
sese karþý sünger kulak tamponu da alýn bir düzine filan... ve sürüþe
çýkmadan önce, ve kaský takmadan önce :) kulaklýklarýnýzý takýn.
Göreceksiniz, eðer tecrübeli bir sürücüyseniz dahi, ve kulaklýksýz
kullandýysanýz þimdiye kadar bir daha onsuz yola çýkmayacaksýnýz...
Motorcunun ikinci olmazsa olmaz kuþamý eldivendir. "Tam"
uymalýdýr, bol eldiven buruþur ve elinizi acýtýr, kontrolü zorlaþtýrýr...
dar ise kan dolaþýmý yavaþlatýr ve elinizde uyuþmalar karýncalanmalar baþlar. Yazlýk ve kýþlýk iki eldiveniniz olmalý....
eldivensiz motora binilmez. Nokta...
Üçüncü olmazsa olmaz kuþam ise çizmedir (yada bot)... En azýndan
ayak bileklerinizi tamamen örtmeli, motor için dizayn edilmiþ, koruyucu
ilaveler yapýlmýþ, ayaðýnýz Allah korusun devrilen motorun altýnda
kalýrsa yamyassý olmayacak saðlamlýkta ve su geçirmez olmalý.
Dördüncü muhakkak lazým kuþam elemaný ise gözü bozuklar için
numaralý gözlük...
Bir diðer aksesuar ise "bandana" dýr ki bu da pek çok motorcunun
ayrýlmaz parçasýdýr. Aslýnda muhtelif desenleri olan kare bir bez
parçasý olup, üçgen þeklinde katlanýp kullanýlýr, arada bir yýkanýr..:)
Çýplak kalan boynunuzu rüzgardan, soðuktan, sýcaktan, kum parçalarý
ve böceklerden korur, sýrasýnda "helmet liner" (kaskýn içine astar gibi)
olarak kullanýlýr.
Bu elemanlarýn motosiklet için üretilmiþ olmasý gerekiyor, unutmayýn.
Çünkü en önemli dizayn kriteri bir kaza anýnda elden ayaktan
çýkmamalarýdýr.
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Bu köþe yazýsýnýn geldigi yer: Endurocu - Motosiklet ve Enduro
Haberleri, Gezi, Kamp:
http://www.endurocu.com
Bu köþe yazýsý için adres:
http://www.endurocu.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=viewa
rticle&amp;artid=21
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