
Nazwa: rakiety śnieżne
Model: Inuit 500
Producent: Quechua
Nośność: do 90kg 
Długość i szerokość: 56cm / 21cm
Waga: 2,4 kg para / 1,2kg sztuka
Regulacja wiązania: TAK / za pomocą klamer i rzepów
Zakres wiązań: 36 - 46
Podpiętek: TAK / podnoszony
Przyczepność: 2 listwy z wytrzymałej stali, harszle z przodu i tyłu
Lewa / prawa: TAK / oznaczenie na rakiecie
Ograniczanie: nieodpowiednie do wspinaczki i turystyki lodowcowej
Inne: worek transportowy na rakiety z pasem na ramię w zestawie, osłona z
grubej tkaniny syntetycznej na buta zintegrowana z zapięciem

Przeznaczenie: 
Rakiety  śnieżne  do  zimowej  turystyki  pieszej,  po  terenach  górskich,
przeznaczone dla osób o dużych i małych gabarytach (do 90 kg). 

Ogólna charakterystyka:
Prosty, podstawowy model rakiet śnieżnych o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości. Model posiada
wiele rozwiązań spotykanych w rakietach o wiele droższych, oraz charakteryzuje się wysokim komfortem
użytkowym. 

Producent przewidział je dla obciążeń do 90kg, w praktyce jednak przy wadze własnej 83kg, plus odzież
zimowa  i  plecak,  co  dało  łączną  wagę  95kg  rakiety  sprawowały  się  bardzo  dobrze,  zapewniając
odpowiednią nośność, skutecznie przeciwdziałając zapadaniu. Model wyposażono w prosty typ wiązania
oparty na paskach, klamrach i rzepach. W praktyce jest to najsłabsza strona tych rakiet, ze względu na
naturalną tendencję rzepów do „łapania” śniegu, zalodzenia, a co za tym idzie utraty przyczepności. Na
szczęście regulacja wyposażona została również w plastykowe klamry co uniemożliwia rozpięcie wiązania
przez zalodzone rzepy. 

Pomimo  to  jednak  wiązanie  wykazuje  przy  dłuższym  użytkowaniu  tendencję  do  samoistnego
popuszczania. Dotyczy to przede wszystkim pasków przednich - na śródstopiu, o wiele lepiej sprawuje się
pasek  na  pięcie  wyposażony  w  klamrę,  oraz  zatrzask,  dzięki  czemu  można  po  jednorazowym  jego
ustawieniu pominąć czynności związane z ponowną regulacją podczas następnego użycia. 

Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w zapięciu jest dodatkowa osłona z grubej tkaniny, zintegrowana
z  przednimi  paskami  zapięcia,  która  osłania  większość  śródstopia,  co  skutecznie  podnosi  komfort
termiczny stóp podczas długich wędrówek. 
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Model  INUIT 500  wyposażono  w przydatny podpiętek,  który można  podnieść  za  pomocą  kijka,  bez
konieczności  schylania.  Podpiętek  bardzo  wyraźnie  poprawia  łatwość  podchodzenia,  oraz  znacząco
odciąża nasze stawy kolanowe. Pewną wadą jest fakt że w tym modelu nie posiada on żadnej blokady, co
skutkuje  czasem samoczynnym  zamykaniem.  Standardowo  rakiety  posiadają  dwie  wzdłużne  listwy  z
utwardzanej  stali  z  dodatkowymi  zębami  przeciwdziałającymi  bocznym  uślizgom,  oraz  duże  zęby
atakujące, jak i tylne harszle.  

Rakiety śnieżne INUIT 500 posiadają regulowany podpiętek który można podnieść lub opuścić za pomocą kijka bez konieczności
schylania

Od lewej: podpiętek w pozycji opuszczonej, podpiętek w pozycji podniesionej

Rakiety sprzedawane są wraz ze starannie wykonanym pokrowcem. Przód pokrowca wykonany jest  z
siatki, w spodzie znajdziemy dwa otwory pozwalające na swobodne wypływanie wody z topniejącego na
rakietach śniegu. Worek posiada pasek naramienny umożliwiający łatwy transport,  jednak jest on dość
krótki, a co gorsza nie posiada żadnej regulacji, w związku z czym założenie go na grubą zimową odzież
może  okazać  się  niewykonalne...  Oprócz  paska  naramiennego  pokrowiec  posiada  również  rączkę
transportową, oraz haczyk do powieszenia. 

Rakiety posiadają dwa komplety dużych harszli, oraz dwie wzdłużne z utwardzanej stali listwy z zębami przeciwdziałającymi uślizgom
bocznym. 
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Model sprzedawany jest wraz z praktyczny, starannie wykonanym pokrowcem.

Ciekawostki: 
Model przewidziano dla stosowania z butami zimowi marki Quechua o tej samej nazwie – INUIT, co ma
nie  bagatelne  znacznie  pod  kątem  skuteczności  wiązań,  gdyż  buty  te  posiadają  na  pięcie  specjalną
wypustkę  przeciwdziałającą  ześliźnięciu  się  paska  wiązania  z  pięty.  Rakiety  testowałem  właśnie  z
rzeczowymi butami, wspólnie tworzą bardzo skuteczny i komfortowy w użytkowaniu duet. 

                                                               1.                                                                                                                             2.

                                                             3.                                                                                                                                4.
1. - rakiety zostały przewidziane do użytkowania z butami zimowymi o tej samej nazwie INUIT
2. - buty INUIT wyposażono w wypustkę na pięcie która przeciwdziała ześlizgiwaniu się paska wiązania z pięty
3. - model posiada bardzo przydatną dodatkową osłonę na buta znacznie podnoszącą komfort termiczny stóp podczas długotrwałego użytkowania

rakiet
4. - zapięcie rakiet składa się z trzech pasków, regulowanych klamrami, oraz rzepami.

Testowany model rakiet uległ uszkodzeniu już podczas pierwszego zimowego wyjazdu. Po kilku minutach
podchodzenia pod znacząco nachylony stok na postawionym podpiętku, pękł on na pół... nie zaliczyłem
tego jednak do wad ze względu na fakt że usterka ta może dotyczyć wyłącznie testowanej pary rakiet, na
co może wskazywać sam wygląd pękniętego podpiętka. Tworzywo z którego został on wykonany jest
porowate i kruche, nieelastyczne, co zdaje się wskazywać na wadę produkcyjną, tym bardziej że drugi z
nich sprawował się dobrze. 
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Już podczas pierwszego użycia  podpiętek prawej rakiety pękł, po dokładniejszych oględzinach widać że tworzywo z którego został
wykonany jest porowate i kruche, co może wskazywać na jednostkową wadę fabryczna, nie dotyczącą ogólnie tego modelu.  

Częściowo modułowa konstrukcja rakiet umożliwia dość łatwą wymianę uszkodzonego podpiętka, a w razie konieczności całości
systemu nośnego. Brak podpiętka nie uniemożliwia jednak w sytuacji awaryjnej dalszego korzystania z rakiet, jedynym ograniczeniem
jest utrudnione podchodzenie pod stoki o znacznym stopniu nachylenia.

Dostępność:
Rakiety  Quechua  INUIT 500 jest  modelem wprowadzonym na  rynek  końcem 2011 roku,  dostępnym
jeszcze w 2012 roku, obecnie został on zastąpiony przez znacznie droższe rakiety pod tą samą nazwą,
natomiast ich bliźniaczą kopią, sprzedawaną w zbliżonej cenie są rakiety INUIT 450, o dokładnie takich
samych cechach i budowie jak rzeczowy model 500. 

                                                            1.                                                                                                                       2. 
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1. /  2 - rakiety śnieżne Quechua INUIT 450 – siostrzany model opisywanych
rakiet  śnieżnych  INUIT  500,  oba  modele  posiadają  dokładnie  takie  same
właściwości techniczne, budowę, jak i cenę

3.  -  model  opisany  i  testowany  INUIT  500  został  w  połowie  2012  roku
zastąpiony znacznie  droższym, ale  też i  znacznie  bardziej  zaawansowanym
modelem rakiet pod tą samą nazwą. 
 

    
                                                       

                                                            3. 

Zalety:
• niska cena / doskonały stosunek ceny do jakości
• osłona termiczna buta
• łatwe zapinanie i regulacja rozmiaru zapięć
• bardzo dobra nośność dla wagi do 95kg
• podpiętek
• dwie listwy z wytrzymałej stali
• harszle z przodu i z tyłu
• wysoka jakość wykonania
• przemyślana konstrukcja znacznie ułatwiająca serwisowanie

Wady:
• słabej jakości i nieskuteczne zapięcia
• obladzanie i utrata przyczepności rzepów zastosowanych w regulacji pasków zapięć
• luzujące się przednie paski zapięć
• bardzo krótki bez możliwości regulacji pas naramienny pokrowca transportowego
• brak blokady podpiętka

Data zakupu: listopad 2012/ rakiety zakupione w sklepie Decathlon Bielsko-Biała
Cena w chwili zakupu: 249 zł
Średnia cena na dzień 09.01.2013.: model INUIT 500 w tej wersji jest już niedostępny (bądź rzadko 
dostępny) zastąpiony został przez model znacznie bardziej zaawansowany dostępny w cenie 399,99zł, dostępny jest 
natomiast model o identycznej konstrukcji INUIT 450 dostępny w cenie 299,99zł (cena promocyjna w sklepie online
www.decathlon.pl)

Przydatne linki:
• Sklep Decathlon / rakiety Quechua INUIT 450: http://www.decathlon.pl/inuit-450-czarne-id_8225046.html 

• Sklep Decathlon / rakiety Quechua INUIT 500: http://www.decathlon.pl/inuit-500-gg-szare-id_8225035.html 

• Strona sieci sklepów Decathlon: http://www.decathlon.pl/

 5                                                                                                                                                                    CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.

http://www.decathlon.pl/inuit-450-czarne-id_8225046.html
http://www.decathlon.pl/inuit-500-gg-szare-id_8225035.html
http://www.decathlon.pl/inuit-450-czarne-id_8225046.html#anchor_ComponentProductAdvantages
http://www.decathlon.pl/


Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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