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נקודות השיא במבחן על ה-YETI היו באפיק ישראל 2015 )שלישי שלי(, סנצ'ורי הרי יהודה הראשון, וצ'ימיצ'ורי 2015 )ששי שלי(, 
שתי רכיבות 100 מייל. רכיבות בהם יש המון זמן אוכף, ומגוון תאי השטח תובעניים הן לאדם והן למכונה. 

YETI היא חברה ותיקה ושמרנית, עם זאת מוצריה עוברים תהליך 
אבולוציוני שמתפתח למוצר בשל, שמספק לרוכב חוויה של סיפוק 

ותחושת רעב, לצאת לרכיבה הבאה. YETI מוכרים שלדות. 
כמובן יש היצע קיטים המפורסם באתר החברה. יש יתרון גדול ברכישה 

של שלדה לבד. רוכב יכול להתאים אותה לצרכים האישיים שלו, 
לפי שימוש ורצונות, חזון, יכולת כלכלית ולכל רוכב תהיה חוויה שונה. 

על מנת לבחון שלדה כמו שצריך, הרוכב צריך בראש ובראשונה לבחור 
את החלקים האידאלים לצרכים שלו ולסגנון החיים שלו על האוכף, 

ולדאוג שכל המכלולים המורכבים יהיו ללא רבב ויעבדו כמכונה 
משומנת, כמו שעון שווייצרי. מהבולם ועד דיוק בהעברת הילוכים, דרך שרשרת במתח הנכון ורמת השימון הנכונה ועד ללחץ 

הכי נכון בצמיגים, ושאלה לא יהיו בלויים. רק אז ואחרי שכל אלו נבדקו אפשר באמת לבחון שילדה כמות שצריך. 
ואכן בחצי השנה שהשלדה ברשותי, דאגתי לחלקים מסביב שיהיו הכי בסדר ושהחליפה של איש השלג תתאים לו 

הכי טוב שאפשר.

הנקודה הראשונה )לחיוב( ואולי הכי פחות חשובה ואולי גם הכי לרוכבי YETI, זה שהשלדה מגיעה 
גם בצבע טורקיז. אלמנט עיצובי ברור למראה הוא הקו הרציף וההמשכי של הצינור העליון ושל 

תומכות השרשרת, מה שגורם לצינור העליון לרדת מאוד נמוך במפגש עם צינור האוכף. מה שיוצר 
מרחב עצום לרוכב לזוז בצורה חופשית על האופניים. ברכיבות טכניות וסיבובים חדים, בלי חשש 

שהשלדה תפריע. נתון שמעלה את יכולות התמרון על השלדה בכל תנאי ותוואי השטח. 

 DROPOUT-ותיקים ישימו לב לחיבור המוכר בין תומכות השרשרת לתומכות הכיסא. ה YETI חובבי
הקלסי שמזוהה עם השלדות ז"ק של החברה. אותו אלמנט התורם לתיעול ופיזור המכות שהחלק 
הזה סופג בעת הרכיבה. בשילוב עם תומכות כיסא גמישות, לעתים מרגישים שיש איזשהו שיכוך 

אחורי המוסווה טוב טוב שם מאחור. יחד עם זה החלק האחורי של השלדה קצר מאוד, ועקבי לאורך 
השנים. מה שתורם לתגובה מהירה וליציבות של הרוכב בתנועות חדות על האופניים. תגובה מהירה 

בכל מקום בו נדרש, ותחושה של בטחון בירידות מהירות וטכניות, בהם לא נעים להרגיש את מה שהצמיגים עוברים עם הגוף. 
ויחד עם זאת המהירות בירידות לא ירדה. מעבר במדרגות אבנים הרגיש יותר בטוח ורך. רוכב שהיה מאחורי אמר שזה נראה 

כאילו והשלדה גמישה מאחור. כאילו ותומכות הכיסא 'קורסות' בעומסים, את זה לא ניתן לראות כרוכב אלא להרגיש. 

לשלדה יש נטייה להגביר כתיבת תהודה כל צליל. שלדת קרבון זה אומר להשקיע בניקיון פדנטי מאוד, אז אם תפנקו אותם בניקיון 
סדיר יהיה לכם שקט. בנוסף לזה, לקרבון צבוע יש נטייה להתקלף אחרי מכה חזקה/ פיצוץ. זה חיסרון אסתטי בסך הכול. 

לאנשים יש נטייה טבעית להתבאס מהשריטה הראשונה, וככל שזאת 
תקדים להו גיע כך הביאוס יגיע מהר יותר וגם יחלוף באותה המהירות. 

ויחד עם זאת, הקרבון עצמו עמיד מאוד לאגרסיביות מצד הרוכב. 
ובולם זעזועים בצורה יעילה יותר מאלומיניום. 

 BIGTOP אלומיניום דרך ה ARC 26 עשו מה YETI האבולוציה ש
שהמשולש האחורי היה עשוי קרבון והשאר אלומיניום הוא מהלך 
אבולוציוני ומובן. לכל שלדה הקסם שלה, ובזאת הקסם הוא רב. 

ברכיבות סיבולת ארוכות עם מתכון של עמידה מעל האוכף כל רבע שעה 
בערך, מבחינה בריאותית, לזרימה נכונה וויסות טמפרטורה לא הורגש 

צורך בשינוי תנוחה ותזוזה מיותרת למקם עצמך על האופניים. 
היכולת ליצור מכונה שיכולה להתחרות במיטב השלדות הקרביות של 

מועדון ה XC היוקרתי והקליל, ויחד עם זאת יכולות ליהנות גם משבילים 
תובעניים יותר, שהרוכב הישראלי לא יראה אותם כשבילי קרוס אלא כ- AM. ה ARC C יכולים לגוון בנופים מגוונים ותובעניים 

מאוד. ויתרה על זאת, גם לפנק את הרוכב שעליהם. 

בנימה קצת אישית, כמי שידוע בקשרים ארוכים עם אופניים, אז אני בקשר טוב ויציב. ואחרי שנים בתחום )מאז שנת 88 של 
המאה הקודמת( באופן תחרותי, אני הפנמתי שלא צריך לקפוץ מרומן לרומן. רק אחרי שנה אתה מבין מה יש לך בין הרגליים, 

אחר כך אתה לומד להשתמש בו, ובשנה השלישית אתה נהנה מהפרות ומשכלל ביצועים. אז אני עכשיו בשלב של הלימוד 
וההפנמה. כך שהדרך אמנם ארוכה אך נראית מבטיחה. אפיק ישראל- סטייג' שני. 

אני אסיים במשפט אחד וקצר, YETI- תמשיכו להפתיע ואל תפסיקו לייצר זנבות קשיחים.

נתראה בשבילים, עינן בלבן.


