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BOTA

LOŽISKA

KOLEČKA
dle použitého materiálu při výrobě, dělíme kolečka na dva typy: plastové (PvC) a uretanové (popř. 
kaučukové).

Nejdůležitější parametry koleček:
PRŮMĚR - liší se podle určení a stylu jízdy, mohou být použité kolečka o průměru od 47 (malé) 
do 110 mm (velké).

ložiska se označují skratkou ABEC a lichými číslicemi 1, 3, 5, 7, 9. klasifikace ABEC definuje 
přesnost, se kterou bylo ložisko vyrobeno. Na kvalitu ložisk má rovněž vliv druh použitých slitin 
a povrchová úprava.

Co to znamená v praxi:
čím větší je číslo u označení, tím menší je odpor otáčení (kolečka se rychlejí otáčejí).

Co to znamená v praxi:
- rám hliníkový - je především lehčí, což znamená, že jsou brusle rychlejší a rovněž stabilnější 
oproti rámu PP
- rám PP - díky větší pružnosti dobře absorbuje vibrace během jízdy

Co to znamená v praxi:
- regulovatelné brusle mají pohyblivé části, které jsou různě blokované na odpovídající velikosti 
v závislosti od konstrukce boty. Po zablokování nemají možnost pohybu,

- brusle se stálou velikosti jsou doporučované pro dospělé, jelikož velikost se už nemění. 
Je však třeba poznamenat, že nastavitelná bota chrání kupujícího před špatně zvolenou velikosti.

Boty se mezi sebou liší způsobem zapínání (nejčastjí se používají dvojité přezky, suché zipy  
a tkaničky), systémem nastavitelnosti velikosti boty (nastavitelné brusle) a vyškou konstrukce  
(část konstrukce boty). šněrování umožňuje maximální stupeň přizpůsobení, lepší utažení a přezky 
rychlé a jednoduché zapínání (samostatné přezky se nejčastěji používají u modelu pro děti).

Co to znamená v praxi:
- malé (od 40 do 70 mm) – rychlá akcelerace a manévrovatelnost
- velké (od 84 mm do 110 mm) – umožňuji dosáhnout vyšší rychlosti na úkor ovladatelnosti
- kolečka o průměru mezi 70 a 84 mm – jsou kompromisem k rekreačnímu a fitness využití

TvRDOST - materiál, ze kterého jsou vyrobené kolečka (uretan), může mít různé tvrdosti. Označuje 
se číslicemi a velkým písmenem A. Použitá tvrdost má vliv na pohodlnost jízdy a odírání koleček.

Co to znamená v praxi:
- měkké (od 74 do 82A) - kolečka s větší přilnavosti (volnější), ale pohodlnější (absorbují vibrace), 
rychleji se opotřebovávají
- tvrdé (od 84 do 101A) - kolečka s menším odporem otáčení (rychlejší), dlouhodobější využití
- kolečka mezi 78 a 85A - kolečka používané ve fitness a rekreačních bruslích

SHRNUTí
Nejdůležitější pravidla, kterými by se měl kupující řídit během výběru bruslí, čili na co pamatovat:
- parametry – by měly být zvolené dle dovedností uživatele
- dobré dopasování boty – brusle musí být pohodlné
- větrání
- stabilita a bezpečnost – brusle musí dobře držet nohu kolem kotníku, chránit konečky prstů  
a znehybnit patu

Materiály používané k výrobě rámu jsou především: polypropylen (PP) a slítina hliníku.


