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A bikepacking a kerékpáros turizmus vagy kerékpáros kalandtúrák egy formája, ami 
hosszabb túrák során a teljesítmény növelésére jött létre, ahol az önellátáshoz 
szükséges kellékeket is magunkkal kell vigyük. A cél, hogy kevesebb dolgot vigyen a 
kerékpáros, csökkentse a poggyászt a legszükségesebbekre, és a legfontosabb 
dolgokat csomagolja csak el -- emiatt sokoldalúbban, gyorsabban és jobb menet-
tulajdonságokkal tehetjük meg ugyanazt az utat, mint ahogyan az átlagos túratás-
kák ezt lehetővé teszik. A bikepacking táskákkal a súly és teljesítmény aránya jelen-
tősen növekszik, így a kerékpáros gyorsabban mehet és könnyebben manőverezhet 
a kerékpáron, míg kisebb súlyt cipel magával. Ezen jelentős előnyök mellé még az a 
tulajdonság is társul, hogy a kerékpárra nem szükséges semmilyen speciális 
csomagtartó felszerelése, mert ezek a táskák anélkül is felszerelhetőek a kerékpá-
rra.

Az egyik legnagyobb előnye a bikepacking táskáknak a jó súlyeloszlás. Annak a lehe-
tősége, hogy a csomag súlya intelligensen elosztva, különböző helyeken kerüljön a 
bringára (akár 7 ponton a váztáskáknál) jelentősen csökkenti a táskák elhasználó-
dásának és szakadásának esélyét, így a táska élettartama is növekszik. Az okos 
súlyeloszlásnak köszönhetően (hosszában és széltében) a kerékpár manőverezhe-
tőséget nyer: a táskák jobb pozíciója megakadályozza azt is, hogy a súly egyetlen 
pontra összpontosuljon, ami hátrányt okoz az általános kormányozhatóságban, 
vagy amikor a kerékpárt cipelni kell, például sziklákon, fatörzsön átemelni, folyókon 
átvinni.

A Geosmina bikepacking táskák egyértelműen felülmúlják a megszokott túratás-
kákat: a csomag súlyát a földhöz közelebb és jobban elosztva a kerékpárt könnyeb-
ben kormányozhatod. Ezzel a bikepacking táskák ideálisak földutakra, terepre, 
technikás ösvényekre is. Például, ha MTB-re szereled, ugyanúgy mindenen keresztül 
tudsz menni, mint táskák nélkül. Így olyan bringázási élményt tapasztalhatsz meg a 
csomagokkal is, mintha nem is cipelnél semmilyen plusz súlyt.

MI AZ A 
BIKEPACKING?



A nagyobb táskáknak van egy bizonyos előnye 
olyan utakon, amelyek akár több hétig tartanak. 
Mindenesetre a bikepacking táskáink ideálisak 
rövid túrákra is, például egy hosszú hétvégére, egy 
hétre. Plusz tipp, ha a túra során étteremben eszel, 
a szükséges csomag méretét tovább csökkenthe-
ted. A gravel táskák a sokoldalúságuk miatt a 
kerékpárosok 90%-ának ideálisak, akár család és 
munka mellett túrázóknak is.

Előnyök: Stabilitás, aerodinamika, könnyű súly, és 
nem szükséges csomagtartó. A táskákat könnyen 
le lehet venni és kimosni. Úgy össze tudod hajtani 
őket, hogy nagyon kis helyet foglaljanak, így keve-
sebb helyet foglal el a szekrényben, például télen. A 
bikepacking táskák bármilyen kerékpárra felrakha-
tóak. Továbbá, elősegítik a súly ideális eloszlását 
több pontra.



Általában hálózsákok, derékaljak és sátrak hordozására használják. A stabilitásának köszönhetően alig 
veszed észre, hogy a kormányodon helyezkedik el, legyen az gravel, MTB vagy országúti bringa.

A váztáskák a kerékpárváz fő háromszögébe kerülnek, és olyan holmik hordására alkalmasak, amelyek 
lényegesen nehezebbek: pótakkumulátor, kamera, pumpa, ruházat, egyéb eszközök. A váztáskákból 
többféle méret létezik, aminek méretét a kerékpárod vázméretétől és a szállítandó csomagtól függően 
választhatod ki.

A felsőcső táskákat a kerékpár felsőcsöve mellett akár a nyeregcsőre, vagy bárhová, ahova elfér, 
felrakhatod. A felsőcső táskát általában olyan dolgok hordozására érdemes használni, amiket azonnal 
el kell érned szükség esetén, például energiaszeletek, szerszámok, kamera, pótakkumulátor, mobilte-
lefon vagy kulcsok.

A hatalmas tárolókapacitása végett a hátsó táskák tökéletesek ruhák, törülközők, cipők, kabátok és 
hálózsákok elhelyezésére. A táska a nyeregcsőre és a nyeregpálcára is csatlakozik, hogy kanyarodás 
esetén minél kisebb mértékben mozogjon oldalra. A súlyt úgy osztja el, hogy az ne zavarjon a 
kormányzásban. A hátsó táska minden bikepacker táskaszettjének kulcsfontosságú darabja.

Általában a bringa villájára vannak felszerelve, de a vázra, a kulacstartó helyére is rakhatóak. A cargo 
táskákban általában étkezéshez szükséges dolgokat, ételt és italt érdemes szállítani.

TÁSKATÍPUSOK

KORMÁNYTÁSKA

FELSŐCSŐ TÁSKA

VÁZTÁSKA

HÁTSÓ TÁSKA

CARGO TÁSKÁK



A Geosmina egy spanyol bikepacking táska és kiegészítő gyártó. Széles palettát 
kínálnak bikepacking táskákból, ilyenek a kormánytáskák, nyeregtáskák, hátsó 
táskák, váztáskák és villára való táskák. Táskáik tartós és könnyű nylonból 
készülnek, több méretben, ezzel tökéletesen adaptálhatók különféle és méretű 
kerékpárokra. A termékek a közép- és felsőkategóriába tartoznak, és legmeg-
győzőbb érv mellettük a kiváló ár-érték arány, valamint fontos kiemelni, hogy 
minden, a gyártás során felhasznált anyag a környezettudatosság és újrahasz-
nosíthatóság elvei mentén lett kiválasztva.

Minden táskájukat extrém körülmények között tesztelték, így biztosítják a 
magas minőséget és a kiváló súlyeloszlást. Többek között sikeresen megjárták 
az Andok hegyláncait Chilében és Argentínában, sivatagokon keltek át Ázsiában 
(Pamir Highway) és kiállták Irán és Izland kemény időjárási körülményeit. A 
váztáskákat kivéve mindegyik termék víz- és porálló, azonban már dolgoznak 
egy teljesen vízálló váztáskán is. Jelenleg a Geosmina táskák 25 országban 
kaphatóak és gyorsan népszerűvé váltak a lelkes kerékpárosok körében.

Egyes országokban, ahol még kevésbé fejlett a kerékpáros kultúra, mint 
máshol, a bikepacking közösség folyamatosan új tagokat üdvözöl. Ez a siker a 
gravel kerékpárok elterjedése miatt is lehetséges, amelyekre általában bike-
packing táskákat választanak a sokoldalúság és a könnyű használat miatt. 
Ezen felül a bikepacking táskákat gyakran MTB és fatbike bringákkal is használ-
ják.

GEOSMINA



A bikepacking táskák koncepciója számos olyan 
kerékpárosnak tetszik, akik kerékpárja nem kifejezetten 
bikepacking-ra van tervezve, de mégis élveznék a 
túrákat a barátaikkal vagy egyedül, akár egy- illetve 
többnapos út esetén is.

Ez az új koncepció lehetővé teszi, hogy magaddal vidd az 
összes szükséges holmit és út közben komfortosabban 
érezd magad speciális csomagtartó, nagyméretű 
hagyományos táska vagy másik kerékpár vásárlása 
nélkül.



A GEOSMINA BIKEPACKING 
TERMÉKPALETTA 



A kormánytáskánk 210D nylon-ból készül és forrasztott illesztései vannak. A 
210D nylon teljesen vízálló és ezen felül még vízlepergető poliuretán (PU) 
kezelést is kapott, ami nagyban lerövidíti a száradási időt. Továbbá, a táskán 
belül egy réteg hőre formázható poliuretán (TPU) van, ami a forrasztott illesz-
tésekkel teljesen vízállóvá teszi a táskát. Tudatosan választottuk a roll-up záró-
dást erre a táskára, mert ez a legegyszerűbb módja a zárásnak és garantálja a 
vízállóságot is.

A táska tépőzáras pántokkal rögzül a kormányra. A pántoknál Hypalon erősítés 
biztosítja a jó tartást és a kormány védelmét. A kormánytáska a vázra is rögzí-
thető egy pánntal, ezzel lecsökkentve a megpakolt táska oldalirányú kilengését. 
A hátsó panel, ami a megerősítést szolgálja, 600D nylonból készült, és védi a 
bowdeneket és magát a táskát is a rázkódástól. A kormánytáska plusz 
pántokkal érkezik, amiket például akkor használhatsz, ha nagy a súly a táská-
ban, így a súlya jobban eloszlik. A Geosmina logó, ami elöl van, fényvisszaverő, 
így mindig kiváló láthatóságot ad.

Űrtartalom: 10 liter.
Súly: 290 g.
Maximális terhelhetőség: 4 kg.

HANDLEBAR BAG

A felsőcső táska 210D nylon-ból készül és forrasztott illesztései vannak. A 210D 
nylon teljesen vízálló és ezen felül még vízlepergető poliuretán (PU) kezelést is 
kapott, ami nagyban lerövidíti a száradási időt. Továbbá, a táskán belül egy réteg 
hőre formázható poliuretán (TPU) van, ami a forrasztott illesztésekkel teljesen vízá-
llóvá teszi a táskát. Az integrált YKK cipzárak vízlepergetőek. A táska belsejében lévő 
keménytok stabilitást és védelmet ad. A sárga bélés segít, hogy gyorsan megtaláld 
benne, amit keresel, de ha még több helyre van szükséged a táskában, ez a 
keménytok kivehető. A felsőcső táska két méretben kapható: Small (0,6 literes 
űrtartalommal) és Large (1 literes űrtartalommal).

A táska vázhoz való rögzítéséhez 3 darab Hypalonnal megerősített tépőzáras pánt 
jár. Ezeket könnyen le- és vissza lehet tenni, igény szerint. 2 szettnyi pánt jár minden 
táskához, így vékonyabb és vastagabb vázcsővel rendelkező kerékpárokra is 
felrakható. A Geosmina logók fényvisszaverők, így mindig láthatóságot ad.

Űrtartalom: 0,6 és 1 liter.
Súly: Small – 150 g és Large 160 g.

TOP TUBE BAG

KORMÁNYTÁSKA FELSŐCSŐ TÁSKA



A 210D nylon vízálló és ezen felül még vízlepergető poliuretán (PU) kezelést is 
kapott, ami nagyban lerövidíti a száradási időt. A táska két rekesszel rendelkezik, 
amiket YKK cipzárok zárnak. Az egyik rekesz tárolásra alkalmas, és további kisebb 
részekre osztható. A másik, kisebb rekesz kis zsebekkel ellátott. A váztáska az a 
termék a palettánkon, ami ugyan vízlepergető, de nem teljesen vízálló, mivel a varrá-
sok mentén a víz bejuthat a táskába. Tesztjeink szerint a táska több, mint egy órán 
át problémamentesen megvédi tartalmát az esőtől, de nem szabad vízbe meríteni. 
Mivel előfordulhat, hogy nagyobb és hosszabb eső esetén beázik, azt ajánljuk, hogy 
a vízre érzékeny dolgokat külön vízálló csomagolással védd.

A váztáska három különböző méretben kapható, így a legtöbb kerékpárvázra illik 
valamelyik méret: Small – 2,5 liter, Medium – 3,5 liter, Large – 5,5 liter. A táska a 
vázhoz 7 ponton rögzíthető tépőzáras pántokkal. A pántokat át lehet helyezni, kicse-
rélni, és Hypalonnal megerősítettek. 2 különböző hosszban érkeznek, ezzel mindeg-
yik vázcsőre feltehető a táska. A Geosmina logók fényvisszaverők, így mindig kiváló 
láthatóságot ad.

Űrtartalom: 2,5 ,3,5 és 5,5 liter.
Súly: Small – 125g, Medium – 140 g, Large – 160 g.

FRAME BAGS

A hátsó táskánk 210D nylon-ból készül és forrasztott illesztései vannak. A 
210D nylon teljesen vízálló és ezen felül még vízlepergető poliuretán (PU) 
kezelést is kapott, ami nagyban lerövidíti a száradási időt. A teljes vízállóság 
biztosításáért belül sárga Ripstop bélés van, amiben könnyebben találod meg 
a dolgaidat világos színe által. A táska négy pánttal rögzül a kerékpárra: két 
tépőzáras pánt tartja a nyeregcsőnél, és két másik pánt a nyeregpálcákon. Az 
YKK alkatrészek növelik a táska tartását.

Tudatosan választottuk a roll-up záródást erre a táskára, mert ez a lege-
gyszerűbb módja a zárásnak, és emellett biztosítja a vízállóságot is. Fényviss-
zaverős, rugalmas gumipántokkal rögzíthetsz bármit a táska tetejére. A táska 
bevarrt Hypalon megerősítéseket is tartalmaz, ahova hátsó lámpát is lehet 
rögzíteni, hogy a biztonságosan mehess az utakon. A táska alsó panele gumival 
bevont, ezzel hatékonyan védve a felcsapódó víztől. A nyeregcsőnél való 
elhasználódás ellen a táska kontakt része tarpaulinnal van megerősítve, ezzel 
jó tapadást is adva neki. A hátsó táska két méretben kapható: Small (10 literes 
űrtartalommal) és Large (15 literes űrtartalommal). A Geosmina logók is fény-
visszaverők, így mindig láthatóságot ad.

SEAT BAGS

Űrtartalom: 10 és 15 liter.
Súly: Small – 470 gramm és Large 520 gramm
Maximális terhelhetőség: 5 kg.

HÁTSÓ TÁSKAVÁZTÁSKA



FORK BAGS

A villára való táska két részből áll: a táskából és az úgynevezett vázból. A táska 210D 
nylon-ból készül és forrasztott illesztései vannak. A 210D nylon teljesen vízálló és ezen felül 
még vízlepergető poliuretán (PU) kezelést is kapott, ami nagyban lerövidíti a száradási időt. 
Továbbá, a táskán belül egy réteg hőre formázható poliuretán (TPU) van, ami a forrasztott 
illesztésekkel teljesen vízállóvá teszi a táskát. A táska alja dupla réteg 840D nylon-ból 
készül, ami tartós és megvédi a tartalmat a kemény tárgyak általi kidörzsöléstől. A táska 
roll-up záródású és 4 literes űrtartalmú.

A villára való táska váza kompozit műanyagból készül, ami a hozzávaló táska csomagtartója, 
de funkcionálhat egyéb dolgok szállítására is, például vizespalack, hálózsák vagy derékalj. A 
hozzá tartozó pántokkal rögzül a rakomány a tartóra. A villán kívül a tartót felszerelheted 
bárhová, ami a kulacstartó szabványos csavartávolságával és csavarméretével egyezik. 
Opcionálisan a hozzácsomagolt 12 mm-es fém pánttal rögzítheted a villára – ehhez 
védőszivacs tartozik, és bármilyen villára felszerelhető, teleszkóposra és merevre is. A villára 
való táska a legsokoldalúbb darab a termékpalettánkon: gyakorlatilag nincsen határa a 
felhasználási variációknak. A Geosmina logók fényvisszaverők, így mindig kiváló láthatósá-
got ad.

Űrtartalom: 4 liter.
Súly: 310 g (a vázzal együtt).
Maximális terhelhetőség: 5 kg.

A szerszámtartó nyeregtáskánk 210D nylon-ból készül és forrasztott 
illesztései vannak. A 210D nylon teljesen vízálló és ezen felül még vízle-
pergető poliuretán (PU) kezelést is kapott, ami nagyban lerövidíti a 
száradási időt. Továbbá, a táskán belül egy réteg hőre formázható poliu-
retán (TPU) van, ami a forrasztott illesztésekkel teljesen vízállóvá teszi a 
táskát. A nyeregtáskának merev belső váza van és roll-up záródása. A 
nyereghez tépőzárral kapcsolódik. A Geosmina logók fényvisszaverők, 
így mindig láthatóságot ad.

Űrtartalom: 0,6 liter.
Súly: 90 g.

NYEREGTÁSKA
SADDLE TOOL BAG

VILLÁRA VALÓ TÁSKA



A terméket tesztelők, a márka nagykövetei, a vásárlók és természetesen a termékek tervezőinek 
véleményei alapján bemutatunk néhány ötletet a táskák konfigurációjára, ami főként a csomag 
összsúlyától és az utazás hosszától függ. Ha követed ezeket a tanácsokat, úgy állíthatod össze a 
szükséges táskamennyiséget, hogy optimalizálod közben a kiadásaidat, a súlyelosztást és az időt, 
amit a táskák felszerelésével töltesz. 

Alap konfiguráció egynapos túrákhoz:

Rövid túrákhoz a legjobb, ha mindent egy hátsó táskába teszel. Ebben az esetben a Small hátsó 
táska 10 literes űrtartalmával több, mint elég. A hátsó táska elég helyet ad néhány darab ruhának, 
egy pótkamerának, egy miniszerszámnak, ételnek, és akár néhány személyes tárgynak.

A hátsó táskát nagyon egyszerű kezelni és könnyen elérhető, bármikor. A praktikus roll-up záródás-
nak köszönhetően a méretét a csomag mennyiségéhez tudod állítani. Emellett igen könnyű a 
táskát felszerelni is. Mivel a táska a nyereg hátuljánál foglal helyet, majdnem olyan érzés, mintha 
nem is lenne csomagod.

Konfiguráció két-háromnapos hétvégi túrákhoz:

Olyan túrákra, amelyek egy napnál tovább tartanak (például hosszú hétvége vagy egyéjszakás 
túra), a Large hátsó táskát ajánljuk 15 liternyi űrtartalmával, amelyben van elég hely ruhának, 
hálózsáknak, sátornak és más fontos holmiknak.

Ha a csomagméret indokolttá teszi, a hátsó táskát kombinálhatod kormánytáskával is, ami például 
sátor tárolására alkalmas, emellett az élelmiszert is kettéoszthatod, hogy a súlyelosztás is ideális 
legyen. Ha gyorsan el akarod érni a legfontosabb dolgokat menet közben, akkor ideális lehet egy 
kisebb felsőcső táska is, például tárolhatsz benne energiaszeletet, telefont vagy napszemüveget.

KONFIGURÁCIÓK AZ ÚT HOSSZA ÉS A 
CSOMAG MENNYISÉGÉNEK 
TEKINTETÉBEN



Konfiguráció egyhetestől tíz napos túrákig:

A megszokott, egyszerű csomag mellé derékalj, hálózsák és főzőeszközök (gázfőző, 
serpenyő és evőeszközök) is szükségesek lehetnek egy hosszú túrára. 

Az ilyen típusú utazásra ideális a Large hátsó táska, a kormánytáska, a Large felsőcső 
táska és a bringád vázától függő méretű váztáska.

Érdemes lehet néhány plusz rögzítőszíjat vinni magaddal, amivel rögzíteni tudod az 
olyan könnyebb, de nagyobb űrtartalmú holmikat, amik már nem férnek a táskákba. A 
hátsó táskára legkönnyebb elhelyezni ezeket a kellékeket, mivel ott a gumis pánt 
integrálva van a táska tetejébe.

Konfiguráció több, mint tíz napos, vagy országos/kontinensbeli kerékpáros 
túrákhoz:

A hosszú országos vagy kontinensbeli utakra ideális a teljes Geosmina táskapalettát 
vinni, ahol van méretválaszték, ott a legnagyobbat. Tanácsos a villára való táskát is 
vinni – elég helyet ad az étkezéshez szükséges dolgok hordozására, ezzel helyet 
hagyva a többi táskában. A teljes bikepacking szett majdnem 40 liternyi férőhelyet ad 
a táska belsejében, emellett még egy kicsit több dolgot is magaddal tudsz vinni, a 
gumipántokra csatlakoztatva. A bikepacking táskáink ideális súlyeloszlást biztosíta-
nak a hosszú utakon is.



A bikepacking egy nagyon érdekes, sokoldalú, egyszerű és nem drága koncepció, ami által új helyeket fedezhetsz 
fel és izgalmas kalandokat élhetsz át. Azt kívánjuk, hogy élvezd a bikepacking kirándulásaidat, de előbb emlékez-

tetnénk néhány dologra, melyeket a természet etikettjének is hívhatnánk és amikkel minimalizálhatod a körn-
yezetre gyakorolt hatásod:

    1. Tervezd meg a túrát felelősen és időben.
    2. Okosan válogasd össze a csomagodat.

    3. Vigyél magaddal szerszámot, hogy a problémákat orvosolni tudd.
    4. Bizonyosodj meg róla, hogy van nálad elsősegély készlet, hogy kezelni tudd magadat és másokat baleset 

esetén.
    5. Csak ott sátrazz, ahol megengedett és ha magánterületen szeretnél, kérj rá engedélyt előre.

    6. A szemetet kukákba dobd, ha ez nem biztosított, vidd magaddal és a sátorhelyet hagyd tisztán.
    7. Úgy hagyd ott a sátorhelyedet, amilyen állapotban találtad.

    8. Légy elővigyázatos, ha tüzet raksz, és mindig tartsd be a tűzvédelmi szabályokat.
    9. Csak engedéllyel rendelkező gázfőzőt használj, és sose hagyd magára működés közben.

    10. Tartsd tiszteletben a helyi állat- és növényvilágot és ne zavard az állatokat.
    11. Légy objektív az állóképességed kapcsán, és céljaidat a saját lehetőségeidhez igazítsd 

Vár a kaland!

Jó és biztonságot utat!

IZGALMAS ÉS TISZTELETTELJES 
KALANDOK NEHEZÍTÉSEK 
NÉLKÜL
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