
Schmicking ročna kolesa

Podjetje Schmicking iz Nemčije, izdeluje invalidske vozičke za vsakodnevno rabo, športne vozičke, izdelujejo pa 

tudi svetovno poznana ročna kolesa, ki so primerna tako za kolesarske dirke, kot za vsakodnevno potepanje, ali v 

MTB različici celo za brezpotja. Čeprav za takšne podvige bolj priporočam pogon na zadnja kolesa, kot ga ponuja 

Hase HandBike, je pa marsikdo že dokazal, da se tudi s prednjim pogonom, da premagovati ekstremne razmere. Za 

razliko od ameriških koles, je pri podjetju Schmicking, s predhodnimi meritvami in na podlagi izraženih želja, vsak 

tricikel individualno prilagojen naročniku.

• štirje položaji sedenja: pogon zgolj z rokami ali s celotnim trupom 

• okvir iz aluminija 7020 T6, 3 stopenjska termična obdelava 

• prilagodljiv naslon z opcijo “Easy-transfer” 

• teža 10.8kg (odvisno od izvedbe in velikosti kolesa) 

• zadnja kolesa: 571 triatlon – obroči glede na željo 

• lahke, po naročilu izdelane gonilke z individualno dolžino in širino 

http://www.udobnoposvetu.si/lezikolesa/modeli/hase-bikes/handbike
http://www.udobnoposvetu.si/lezeci-popotniki/na-porocno-potovanje-s-triciklom-in-rocnim-kolesom


• menjalnik: 3×9 menjalnik ali Rohloff s 14-imi prestavami 

• sedež je lahko po želji tudi iz karbona 

Osnovna konstrukcija okvirja, skupaj s spremenljivo pozicijo gonilke in tremi vrstami prednje vilice, omogoče 4 

položaje sedenja. Okvir za vsak izmed pozicij, pa je še dodatno prilagojen posamezniku (dolžina okvirja, višina od 

tal,…). Tako se lahko konstrukcija ročnega kolesa prilagodi stopnji invalidnosti in željam vsakega naročnika.

Glede na dodatno opremo se lahko kolo povsem prilagodi posameznikovim željam in potrebam. Možno je sestaviti 

vse od čistega prvo razrednega dirkalnika, kolesa za vsak dan, do MTB različice. Sami boste določili svojo mejo. 

Teža se prične z 10kg in je na koncu odvisna od individualnih želja naročnika (velikost okvirja, vrsta uporabe in 

oprema). Na izbiro je cela paleta menjalnikov, tudi Rohloff Speedhub za tiste najbolj zahtevne in več različnih 

sistemov zavor (mehanske in hidravlične, na obročih ali z diski).

Okvir je lahko tako lahek in kljub temu tog zaradi uporabe aluminija 7020 T6, ki se uporablja tudi v klasični 

kolesarski industriji za izdelavo visoko kvalitetnih okvirjev. S tri stopenjsko termično obdelavo po končani izdelavi 

okvirja, se še dodatno poveča kvaliteta materiala in ščiti okvir pred lomom.



Vsako ročno kolo je opremljeno s posebnimi lahkimi in togimi gonilkami, ki so na razpolago v dolžinah od 150 do 

200mm s prilagodljivo širino od 150 do 500mm. Schmicking gonilke so na voljo za vse standardne BB priključke 

(square, octagon and ISIS). Z uporabo visoko kvalitetnih in preciznih ležajev je izguba energije minimalna in v 

ročajih ni zračnosti. 

Zadnja kolesa so triatlon standard 571 kar omogoča izbiro med široko paleto standardnih plaščev. Možna je tudi 

montaža MTB obročev v velikosti 559, s tem se paleta razpoložljivih plaščev še dodatno razširi na različice za 

vsakodnevno rabo in tudi za makedam ter gozdne poti… 

Na obisku pri Schmickingu
Že v prvih nekaj minutah pogovora s Thomasom Schmickingom sem opazil njegovo ljubezen do ročnih koles. Sam 

vozi klečeče ročno kolo, s katerim se je preizkusil tudi že na gorskih turah, na zamrznjenem jezeru in celo 

hokejskem igrišču. Najbolj obžaluje, da na kakšnih od teh preteklih dogodoviščin ni imel kamere na čeladi, s katero 

bi lahko ujel drvenje skozi zavoje. Ampak video sam po sebi verjetno ne bi povedal toliko, kot njegovo navdušenje 

ob pripovedovanju.

Z izdelavo invalidskih vozičkov in ročnih koles je pričel njegov oče, ki je takrat zase izdelal lahek voziček po meri, 



kakršnih dotlej še ni bilo na tržišču. Thomas ima v delavnici steno s fotografijami strank iz celega sveta in mnoge 

zna poimenovati po imenu ter ve za njihove dosežke. Delavnica me spominja na našo doma, kjer kraljuje moj oče. 

Stroji so sicer starejši in zaenkrat še nima CNC reskalnega stroja, a si ga želi in že razmišlja o nakupu. Vsak stroj 

ima točno specifično nalogo in je z iznajdljivostjo prirejen tako, da jo opravi z največjo možno natančnostjo. 

Vesel je pridobitve varilca, ki je pred tem delal pri Mercedesu, nato pri podjetju Porsche in zdaj v življenje obuja 

njihova ročna kolesa. Ponosen je, da ga je uspel pridobiti in tudi kupci so s tem veliko pridobili. Dejansko ni 

omejitev za kolesarje; niti kadar gre za človeka visokega preko meter 90 s težo 160kg. Kje drugje boste našli 

primerno ročno kolo? Proizvodnja koles s cenejšo delovno silo v tujini, ni izvedljiva ravno zaradi individualnosti 

vsakega okvirja. In največ spremenljivk je ravno v geometriji klečečega kolesa, ki je dejansko vsako zase posebej 

konstruirano v SolidWorks-u. Večina proizvedenih koles je izdelanih točno na mero brez možnosti prilagajanja, kar 

znižuje končno težo okvirja, a po želji izdelajo tudi prilagodljiv okvir, kar sicer poveča težo za 100 do 200g ampak 

za običajne rekreativce to niti ni tako pomembno. Tako si lahko tudi naknadno, poleg naklona sedeža, ki je zmeraj 

nastavljiv, spreminjate tudi pozicijo gonilke.



Thomas posebej povdari lastno konstrukcijo zadnje osi, ki v novi ultra lahki izvedbi tehta zgolj 175g in če 

uporabijo ležaje iz črne keramike, še nekaj gramov manj, saj en tak ležaj tehta zgolj 11g. Njihova trenutno 

standardna os za enostransko vpetje in s hitrim snemanjem, tehta zgolj 260g. No, ta inovacija in podobna eksotika, 

bo prisotna prihodnje leto na olimpijskih igrah v Londonu. Celotno dirkalno ročno kolo, bo tehtalo zgolj 10kg, kar 

je povsem primerljivo s karbonskim, ki pa niti približno ne more konkurirati togosti in vzdržljivosti alu okvirja. Na 

tekmovanjih se marsikdaj zgodijo tudi nesreče in v teh primerih je prednost aluminija še toliko bolj opazna.

Tolerance, tolerance in še enkrat tolerance… V Schmickingu temu posvečajo največ pozornosti in to je tudi vzrok, 

da izdelujejo lastne gonilne osi (Bottom Bracket ali BB), ki niso sestavljene iz dveh kosov, kot pri klasičnih kolesih 

ampak iz enodelnega brušenega cilindra s štirimi industrijskimi ležaji. Bistvenega pomena je namreč vzporednost 

ležajev, kar je pri BB iz dveh delov zelo težko doseči in posledica so pogosto uničeni ležaji.

Pri Schmickingu dajejo tolerancam in paralelnosti še posebej velik povdarek. Zato so vsi okvirji dva krat termično 

obdelani, predno gredo v končno obdelavo in se sestavni kosi zbrusijo na toleranco. V tem je tudi razlog, zakaj 

zgolj dve barvi okvirja. Schmickinga – razen na izrecno željo, lahko namreč naročite v zgolj srebrni in črni barvi. 

Zakaj? Zato ker ne uporabljajo barvnih nanosov, ampak galvanizacijo, ki ne vpliva na tolerance. Na alu ceveh torej 

ni nanešene barve, ki bi povzročala težave pri sestavi komponent na stičnih točkah. Tako je okvir v celoti zaščiten, 

hkrati pa zaradi tega ni nič težji. Tudi barva namreč prinese dodatno težo…

Končno so se lotitli tudi priprave nove spletne strani in imajo v kotu razstavnega salona sedaj celo svoj majhen foto 

studio. Najeli so profesionalnega fotografa, ki bo njihove izdelke končno spravil tudi na svetovni splet. Tako je, če 

v nečem uživaš in pozabiš, da je vse to potrebno pokazati širšemu svetu. Vsi ti detajli in kvaliteta izdelave prinesejo 

svojo ceno, ki jo lažje upravičiš nepoznavalcu, če mu lahko vse to vizualno predstaviš. Vsak se seveda ne more 

odpeljati v Nemčijo na zasebni ogled, čeprav imajo v delavnici kar sobo za goste, kjer sem tudi jaz prenočeval.



Pripravljajo tudi že hidroforming tehnologijo za konstrukcijo okvirja, ki jim bo precej zmanjšala dobavni rok za 

posamezni okvir in še dodatno znižala težo. Izdelava ustreznih cevi jim namreč sedaj vzame ogromno časa, saj je 

celoten okvir izdelan iz standardnih okroglih cevi. Skušajte si predstavljati, kako iz navadne okrogle cevi, dobite za 

Schmicking značilen obod okvirja, z variabilno debelino stene. Ko sem to videl, mi je bilo takoj vse jasno… 

Hidroforming tehnologija omogoča dodatno optimizacijo teže cevi, saj dovoljuje spreminjanje debeline stene, 

vzdolž – po kalupu oblikovane – cevi.

Tudi nove gonilke bodo izdelane s hidroforming postopkom. Kot že obstoječe, bodo tudi te nove 

predimenzionirane. Vzrok za to leži predvsem v tem, ker je Thomas že bil priča lomu gonilk na tekmovanjih. 

Enkrat je nekoga celo stalo medalje tik pred ciljem. In ko smo že pri lomih…

Tudi Schmicking je že imel v namenu izdelati karbonski okvir, a zaenkrat še vedno ostaja pri aluminiju z zgolj 

nekaj komponentami iz karbona. Naslon je recimo ena izmed komponent, ki bi lahko bil iz karbona, a ga še zmeraj 



izdelujejo iz aluminija, ker ga laže prilagodijo posamezniku. Tudi karbonski okvir se je namreč že sesul na 

tekmovanjih; in sicer na samem štartu šprinta, ko so sile res ekstremne. Thomas je po vseh velikih dogodkih najbolj 

vesel, ko sliši, da so vsa njegova kolesa prestala preizkušnjo brez težav. In res, na pomembnih tekmovanjih, ni še 

nikoli odpovedalo kakšno izmed njegovih koles.

V salonu sta v času mojega obiska stala dva MTB ročna kolesa, kjer montirajo hidravlične disk zavore tudi na obe 

zadnji kolesi. Ker so ta snemljiva, so morali najti preprosto rešitev za snemljivost kljub disk zavoram. Lahko 

rečem, da je rešitev povsem preprosta in elegantna. Kljub disk zavoram na zadnjih kolesih, namreč ne boste 

porabili nič več časa za snemanje ali pritrjevanje zadnjih koles. Geometrija okvirja je prilagojena tako, da je čim 

več teže na prednjem kolesu, kar zmanjšuje pogostost zdrsa na vzponih. Še posebej dobro se na slabem terenu 

obnese kombinacija z BionX pogonom, ko postane zabavno tudi kolesarjenje po gozdnih poteh, čez korenine… Pa 

tudi za starejše ročne kolesarje, je pomožni električni pogon super rešitev.

Za razliko od ležečih koles, ki so v primerjavi s klasiko prava butična proizvodnja, je Schmicking ročno kolo 

dejansko unikat. Ali to potrebujete ali ne, se boste morali sami odločiti. Dejstvo pa je, da boste s takšnim kolesom 



vsak watt vložene energije prenesli v gibanje in da bo kolo geometrijsko povsem prilagojeno vašim željam in 

potrebam. Bo pa Schmicking spomladi predstavil novo ročno kolo, ki ne bo individualno dimenzionirano, bo pa 

prilagodljivo in cenovno dostopnejše od trenutnih modelov.

Kot novost za 2012 pripravljajo preprosto razstavljiv standardni okvir, ki zaradi tega ne bo nič težji od sedanjih. 

Posebej za to so oblikovali tudi škatlo, ki se zloži in zato prazna ne zasede veliko prostora. Kolo se bo lahko 

razstavilo povsem brez orodja in se zložilo v škatlo v zgolj nekaj minutah. Za dirkalno verzijo pa boste potrebovali 

nekaj več časa in imbus ključ – vzrok za to leži v minimalizaciji teže. Zložljivost ne bo vplivala na togost in zaradi 

nje ne bo večje zračnosti v krmilni osi. A hkrati že pripravljajo dodatno izboljšavo krmilne osi, ki bo namenjena 

razstavljivim ultra lahkim dirkalnikom, kjer cena ni predmet razprave…

Da so najpomembnejši ravno detajli, dodatno potrjuje dejstvo, da so za razvoj zadnje različice kablov, ki sedaj 

zagotavljajo vožnjo brez vzdrževanja tudi do 20.000km, potrebovali kar eno leto. Vsi sestavni deli zaključkov so 

izdelani specifično za Schmicking ročna kolesa in jih zaenkrat ne boste našli pri konkurenci, ki pogosto kopira 

Thomasove ideje, a so proizvodne serije teh koles tako nizke, da je patentiranje preprosto predrago. Zakaj toliko 

pozornosti ravno pri bovdnih in pletenicah?



Thomas je tudi že na svetovnih prvenstvih bil priča, kako je koga stala medalje, ravno strgana pletenica. Za vse 

standarde prestav in zavor imajo zato izdelane ustrezne nastavke, ki omogočajo nemoteno gibanje bovdna. Zavorna 

pletenica ima dodatno medeninasto podložko, ki jo nasadijo na posebej oblikovano zaključno kapico. Vse to zato, 

da se pletenica ne drgne ob ročico in posledično pretrga. Kapica za zaključek bovdna ima na dnu konus, ki 

preprečuje, da bi ojačevalne žice iz bovdna pogledale v luknjo, skozi katero je napeljana pletenica. Med 

medininastima zaključkoma je plastični drsni element, ki zagotavlja vertenje brez upora. Vzmet na vrhu pa skrbi za 

dovolj velik polmer pregiba bovdna.

Kot ste lahko videli iz gornjih fotografij, se pri Schmickingu ukvarjajo tudi z izdelavo alu invalidskih vozičkov po 

meri in specialnih športnih vozičkov. Posebej ponosni so na svojo linijo rugby vozičkov in ravno med mojim 

obiskom so izdelovali model “destroyer” s komponentami iz titana. To igro moram enkrat videti! In, če še vse to ni 

dovolj, so v sodelovanju s tetraplegiki izdelali rokavico za ročno kolesarjenje, s katero lahko tudi tetraplegik sam 

priključi roke na gonilke.



Thomas je že kot otrok znal z vozičkom voziti po zadnjih kolesih in se je z njim rad podil po hiši in okolici. V 

mladih letih je na povabilo športnega društva invalidov, celo treniral in tekmoval v košarki z invalidskimi vozički. 

Tudi smučati zna z MonoSki-jem in med drugim je izdelal tudi že tekaške smuči za nekaj posameznikov, vendar 

takšne v klečečem položaju in ne kot jih izdeluje Praschberger. Celo življenje se že ukvarja z vozički in ročnimi 

kolesi in je v službi tudi kadar ga ni v delavnici… Vse to se odseva v njihovih izdelkih.
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