
Nazwa / typ: kijki trekingowe / turystyczne
Marka: Rockland
Model: Rapid Carbo
Typ blokady: „Fast-lock” / zacisk śrubowy
Ilość segmentów: 3
System antywstrząsowy: NIE 
Wysokość: 

• maksymalna wysokość robocza – 135 cm
• minimalna wysokość transportowa bez nałożonej na

grot gumowej końcówki:
◦ z maksymalnie wsuniętym dolnym segmentem – 62

cm
◦ z częściowo* wsuniętym dolnym segmentem – 63

cm
• minimalna wysokość transportowa z nałożoną gumową

końcówką na grot:
◦ z maksymalnie wsuniętym dolnym segmentem – 63

cm
◦ z częściowo* wsuniętym dolnym segmentem – 64

cm
Waga kijków z pętlami nadgarstkowymi: 230 g kijek / 460
g para
Długość i średnica poszczególnych segmentów: 

• segment I  z rączką / 50 cm / Ø 18 mm
• segment II  środkowy / 50 cm / Ø 16 mm
• segment III dolny / 53 cm (wraz z grotem) / Ø 14 / 12* mm

Grubość ścianek: 1 mm
Materiały: 

• włókno węglowe
• tworzywo sztuczne
• aluminium

Materiały rękojeści: 
• tworzywo sztuczne
• wysoce spieniona pianka poliuretanowa 

Przedłużona rękojeść: TAK
Profilowana anatomicznie rękojeść: TAK 
Materiał podstawowy / segmentów: włókno węglowe
Pętle na nadgarstek: TAK / regulowane
Groty: widiowe / wolfram
Numer artykułu: (Rockland) 67
Dodatkowe wyposażenie: TAK

• dwa nakręcane na groty zimowe talerzyki Ø 9 cm
• dwa nakręcane na groty letnie talerzyki Ø 5 cm
• dwie gumowe nasadki na groty

Inne: aluminiowe blokady zamków zacisku śrubowego, nadrukowana nazwa i logo marki
Cena na dzień 25.08.2018: brak danych

Do testów przekazała firma: Raven

* –  cechy wynikające ze zwężenia dolnego segmentu w kierunku grotu (więcej w recenzji)
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Przeznaczenie:
Lekkie, wykonane z zaawansowanych materiałów, kijki trekingowe, dedykowane do pieszej turystyki górskiej
o zróżnicowanym stopniu trudności, podczas każdej pogody i pory roku.

Tytułem wstępu...
Kijki trekingowe weszły w ostatnich latach do jednego z podstawowych akcesoriów jakich używamy podczas
górskich wypadów. Jedni ich nie lubią, inni nie wyobrażają sobie bez nich dłuższego marszu, szczególnie z
dodatkowym  obciążeniem  w  postaci  ciężkiego  plecaka.  Sam  jako  osoba  w  średnim  wieku,  mogłem
obserwować ich pojawienie się na krajowym rynku i stopniowe rozpowszechnienie na szlakach. Dawniej jako
że bywały bardzo drogie, zdecydowanie cięższe, oraz bardziej zawodne, rodziły bardzo skrajne uczucia, co
czasem właśnie do dnia dzisiejszego pokutuje w ich ocenie. 

Dziś  jednak  możemy do  woli  wybierać  wśród  mnóstwa  modeli  wielu  marek,  od  tych  najtańszych,  po  te
firmowane logiem znanych marek outdoorowych. Zmianie uległa jednak nie tylko ich dostępność, ale przede
wszystkim  jakość.  Pojawiły  się  zupełnie  nowe  materiały  o  wysokiej  wytrzymałości  mechanicznej,  a
równocześnie bardzo niskiej wadze, które jeszcze kilkanaście lat temu były nie obecne w ogóle na rynku, nowe
systemy blokad wysokości kijka, oraz wygodne profilowane rączki.

Jakiś czas temu otrzymałem od zaprzyjaźnionej firmy RAVEN informację o możliwości otrzymania do testów
takich  właśnie  nowoczesnych,  wykonanych  z  zaawansowanych  materiałów,  tudzież  włókna  węglowego,
lekkich  i  wytrzymałych  kijków marki  Rockland  model  Rapid  Carbo. Wiadomość  tą  przyjąłem z  wielkim
entuzjazmem, tym większym że sam należę do grupy osób które do takich kijków się przekonały, dla których
stały się one nieodzowną częścią górskiego ekwipunku. Doceniam je za ich zbawienny wpływ na nasze kolana,
oraz jako dodatkowy punkt podparcia, a mając zniszczone kolano po kilku operacjach wiem doskonale jak
wielki mają one na ich kondycję wpływ.  Jak więc wypadły rzeczowe kijki podczas testów? Odpowiedź w
tekście recenzji – zapraszam do lektury…

Dzięki uprzejmości firmy RAVEN miałem przyjemność testować lekkie, wykonane z włókna węglowego, kijki marki Rockland model Rapid Carbo. Tu podczas testów terenowych, po lewej
rzeczowej kijki na tle wciąż zaśnieżonego masywu Skrzycznego, po prawej autor na szlaku z Łodygowic na Diabli Kamień.

Pierwsze wrażenia, materiały…
Kiedy wreszcie kurier zapukał do moich drzwi wręczając mi przesyłkę od firmy RAVEN, wiedziony ogromną
ciekawością od razu zabrałem się za jej rozbrajanie. Już po chwili mogłem po raz pierwszy przyjrzeć się kijkom
marki Rockland model Rapid Carbo. Muszę przyznać że model od pierwszej chwili  zrobił na mnie bardzo
pozytywne  wrażenie,  w  oczy  rzucała  się  wysoka  jakość  wykonania,  oraz  wykorzystanie  rozwiązań  i
materiałów z górnej półki, w tym ultralekkiego i wytrzymałego włókna węglowego stanowiącego materiał
bazowy kijków. Jego wykorzystanie nie tylko wydłuża trwałość modelu, oraz znacznie obniża jego wagę, ale
zmienia też jego charakterystykę użytkową.
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Kijki  sprzedawane  są  w  estetycznym  blistrze,  na  którym  nadrukowano  szereg  przydatnych  informacji
technicznych o modelu Rapid Carbo, oraz oczywiście logo i nazwę marki. W komplecie z kijkami otrzymujemy
również  zestaw  akcesoriów  w  tym:  gumowe  nasadki  na  groty,  mniejsze  trzy  sezonowe  talerzyki,  oraz
większe zimowe, o dodatkach tych pomówimy szerzej w dalszej części recenzji.

Kijki Rockland Rapid Carbo od pierwszej chwili zrobiły na mnie jak najlepsze wrażenie, precyzyjnie wykonane z nowoczesnych materiałów, o ciekawym świetnie wpisującym się w obecne
trendy runku outdoorowego wyglądzie. W komplecie z kijkami otrzymujemy trzy komplety nasadek, tudzież gumowe nakładki na groty, średnie i duże talerzyki. Model posiada klasyczną trzy

segmentową budowę.

Po oswobodzeniu kijków z blistra, z całą pewnością kolejną z rzeczy która zwraca uwagę jest bardzo niska
waga, wynosząca dla pojedynczego kijka zaledwie 230 gramów. Kijki posiadają potwierdzoną i zgodną ze
specyfikacją zamieszczoną na opakowaniu, maksymalną wysokość 135 cm, oraz minimalną transportową 62
cm, tu według specyfikacji 63 cm, jednak również o genezie tej różnicy pomówimy nieco dalej, gdyż wymaga
to  nieco  szerszego  omówienia.  Model  wyposażono  w  bardzo  funkcjonalne  przedłużane  rękojeści
umożliwiające zmianę wysokości chwytu kijka bez konieczności fizycznej zmiany ich wysokości, docenimy to
podczas ostrych podejść.

Model wyposażono w bardzo funkcjonalne przedłużane rękojeści umożliwiające zmianę wysokości chwytu kijka bez konieczności fizycznej zmiany ich wysokości. Piankowe rękojeści
zostały starannie wyprofilowane, umożliwiając komfortowy chwyt.

Kijki Rockland Rapid Carbo mają zasadniczo kolor czarny, w tym piankowa rękojeść, pętle nadgarstkowe jak i
poszczególne  segmenty,  natomiast  wszystkie  dodatkowe akcenty  designerskie  mają  kolor  jasno zielony do
seledynowego,  oraz  żółty.  Na  głównym  segmencie  z  rękojeścią  nadrukowano  nieco  asymetrycznie
rozlokowany wzór z zielonych trójkątów, powyżej białą farbą nazwę marki, oraz modelu kijka. Kolejnym taki
akcentem  są  aluminiowe  dźwigienki  systemu  blokad  wysokości  poszczególnych  segmentów,  w  kolorze
seledynowo – złotym, a całości dopełniają żółte dodatki na główce rękojeści, oraz blokadzie wielkości pętli
nadgarstkowej.
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Podstawowym materiałem bazowym modelu Rapid Carbo jest włókno węglowe, marka Rockland postarała się o zachowanie w kijkach wyciszonego, zrównoważonego wzornictwa, bez
agresywnych i licznych dodatków designerskich, gdzie dominującym kolorem jest czarny, z akcentami w kolorze jasno zielonym i seledynowo-złotym (dźwigienki systemu blokad

wysokości).

Oceniając bardziej globalnie kijki Rapid Carbo należy zaliczyć na plus modelu nie tylko ich wysoką jakość
wykonania  z  nowoczesnych  materiałów,  ale  również  udany  zrównoważony  design,  z  subtelnym
zaakcentowaniem  sportowego  charakteru,  doskonale  wpisującym  się  w  obecne  trendy  na  rynku
outdoorowym. W gwoli  ścisłości  dodam tu  jeszcze  że  marka  Rockland  oferuje  rzeczowe  kijki  w  dwóch
wariantach, opisywanym  z włókna węglowego – Rapid Carbo, oraz bardziej klasycznym, o nieco większej
wadze – Rapid Alu w którym materiałem bazowym jest aluminium. Pod kątem wyglądu, również ten wariant
posiada  taki  sam  design,  różnica  sprowadzona  została  wyłącznie  do  opisu  modelu,  nadrukowanego  na
segmencie z piankową rączką.

Warto z pewnością wspomnieć że marka Rockland oferuje rzeczowe kijki trekingowe w dwóch wariantach, omawianym wykonanym z włókna węgłowego – Rapid Carbo, oraz nieco
cięższych wykonanych klasycznie z aluminium – Rapid Alu. Oba typy kijków pakowane są w estetyczny kartonowy blister, oraz wyposażane w taki sam zestaw talerzyków i nakładki na groty

Włókno węglowe – cechy…
W  przypadku  omawianych  kijków  warto  jeszcze  wspomnieć  o  dodatkowym  akcencie  w  ich  wyglądzie
wynikającym  z  wykorzystania  jako  materiału  bazowego  włókna  węglowego.  Jeśli  spojrzymy  na  fakturę

 4                                                                                                                                                                                    CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa  autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

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.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl
http://www.creativecommons.org/


powierzchni  dostrzeżmy  typowy  dla  tego  materiału,  lekko  się  mieniący,  sprawiający  wrażenie
przestrzennego, wzór włókien laminatu z włókien węglowych. Cecha ta występuje oczywiście wyłącznie w
omawianym wariancie  Rapid Carbo i  nie pojawia się już w wariancie aluminiowym. Producent sprytnie ją
wykorzystał wpisując w ogólny wygląd kijków.

Jeśli przyjrzymy się bliżej fakturze powierzchni kijków dostrzeżmy typowy dla laminatu z włókna węglowego, lekko się mieniący, sprawiający wrażenie przestrzennego wzór, tu sprytnie
wykorzystany w ogólnym designie modelu.

Dobrze wygląd,  malowanie,  dodatki,  wszystko to  jednak wyłącznie zalety  o znacznie mniejszej  wadze od
fizycznych cech danego modelu. Tą część warto zacząć od wspomnienia w kilku słowach o właściwościowych
włókna węglowego.  W przeciwieństwie do kijków wykonanych z aluminium modele z włókna węglowego
odznaczają się większą sprężystością, połączoną z wysoką odpornością mechaniczną. Sprężystość ta dla
osób nie mających wcześniej do czynienia z podobnymi kijkami może sprawiać wrażenie „wiotkości”, jest to
jednak wrażenie mylne, gdyż laminat z włókna węglowego może zostać znacznie wygięty zanim ulegnie
uszkodzeniu. Nie wolno tu też zapominać o innych ważkich zaletach włókna węglowego, jak dalece wyższa
odporność na zużycie, oraz niska waga własna, znacznie niższa od stosowanego w tańszych kijkach aluminium.
Jednym niuansem kijków wykorzystania włókna węglowego jest jego dość duża tendencja do rysowania
powierzchni laminatu, nie ma to jednak żadnego związku z jego trwałością.

Wiosna tego roku wyjątkowo niespieszenie powróciła w Beskidy, gdy jednak nareszcie biel i szarość, zaczęły zastępować żywsze kolory odrodzonego życia, wyruszyłem z omawianymi
kijkami Rockland Rapid Carbo na szlak, tu od lewej: Łodygowice – start na szlak w kierunku Diabelskiego Kamienia – wychodni skalnej widocznej na zdjęciu po prawej.

Pozwólcie  że  w  celu  poświadczenia  powyższych  wniosków  podeprę  się  własnymi  empirycznymi
doświadczeniami. Podczas górskich wojaży użytkuję kijki marki  Karrimor z ultra lekkiej linii sprzętowej X-
Lite, model X-Lite Carbo, również wykonane z takiego właśnie laminatu z włókna węglowego i o zbliżonej
budowie (z wyłączeniem rękojeści). Kijki te służą mi bezawaryjnie od 2013 roku, mając za sobą około 120
wypadów górskich, w każdych warunkach pogodowych i na większości typów szlaków. Biorąc pod uwagę
zbieżność  budowy  obu  modelów,  pozwala  to  mieć  nadzieję  na  równie  długą  i  bezawaryjną  służbę
testowanego modelu Rockland Rapid Carbo.
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Jak bardzo trwałym mogą być kijki wykonane z włókna węglowego niech zaświadczy fakt że użytkuje podobne marki Karrimor z ultra lekkiej linii sprzętowej X-Lite, model X-Lite Carbo od
2013 roku! Zdjęcia od lewej: porównanie obu modeli kijków, wspomnianego marki Karrimor, oraz omawianych kijków Rockland Rapid Carbo / kijki Karrimor X-Lite Carbo mają za sobą około

120 wypadów górskich o każdej z pór roku i w każdych warunkach pogodowych / autor z omawianymi kijkami Rockland Rapid Carbo na najwyższym szczycie Beskidu Małego – Czuplu.

System blokad wysokości kijka i amortyzacja
Omawiane kijki  Rockland model Rapid Carbo wyposażono w bardzo dobrej  jakości i  skuteczny śrubowy
system  blokad  wysokości  segmentów  typu  „fast-lock”.  Jest  to  w  chwili  obecnej  jedno  z  najlepszych
możliwych  rozwiązań,  którego  podstawową  zaletą  jest  wysoka  bezawaryjność,  trwałość,  oraz  prostota
obsługi,  w tym regulacji. W przeciwieństwie do systemów rozporowych nie  występuje tu  skomplikowany
mechanizm podatny na szybkie zużycie (często zintegrowany z absorberem wstrząsów), z całą pewnością jest
to ważny atut modelu.

Dźwigienki systemu blokad, jak już nadmieniałem wykonano z lekkiego aluminium anodowanego na kolor
jasnozielony o złotym połysku.  Kijki  Rockland model  Rapid Carbo pozbawione są dodatkowego systemu
redukcji  uderzeń  o  grunt,  tudzież  absorberów  wstrząsów,  co  pomimo  opinii  niektórych  użytkowników,
zaliczam na poczet kolejnych zalet modelu.  Ich obecność bez względu na zastosowane rozwiązanie zawsze
niepotrzebnie komplikuje budowę kijka, skutkując powstaniem miejsca potencjalnie narażonego na awarię, a
jak praktyka, w tym moja własna, wskazuje w istocie do nich często prowadząc.

Kijki Rockland model Rapid Carbo wyposażono w bardzo dobrej jakości i skuteczny śrubowy system blokad wysokości segmentów typu „fast-lock”, system taki cechuje się prostotą
regulacji, oraz bardzo wysoką trwałością. W przypadku rzeczowych kijków dźwigienki blokad systemy wykonano z aluminium anodowanego na seledynowy o złotym połysku kolor.

Systemy tłumienia uderzeń o grunt dobrze wyglądają wyłącznie w materiałach promujących dany model, w
mojej jednak ocenie systemy takie mają znikomy wpływ na komfort użytkowania, trzeba by naprawdę wielu
godzin na szlaku,  oraz poruszania się  po ubitych zwartych powierzchniach jak asfalt,  lub lita  skała,  by tą
różnicę odczuć. W ternie, na zróżnicowanym podłożu, szczególnie mieszanym, nie ma to istotnego przełożenia
na komfort, a tym bardziej fizycznie odciążanie stawów dłoni i ramion. Należy również pamiętać że obecność
włókna węglowego częściowo przejmuję ich rolę z względu na jego bardziej sprężystą naturę.
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Regulacja systemu blokad typu „fast-lock” odbywa się poprzez dokręcenie, lub popuszczenie śruby blokującej, a samo zaciśnięcie za pomocą tu aluminiowej dźwigienki. System taki
umożliwia też bardzo łatwe pełne wysunięcie każdego z segmentów kijka. Mechanizm taki eliminuje jednak najczęściej dodatkowy absorber wstrząsów, co jednak absolutnie nie uważam za

wadę modelu, wręcz przeciwnie jego istotną zaletę – jego brak przekłada się na znaczne uroszczenie budowy, oraz wyższą trwałość.

System blokady wysokości kijka fast-lock składa się z jednostronnie otwartego pierścienia, śruby mimośrodkowej, oraz dźwigienki blokującej – rozwiązanie proste, elegancki i potencjalnie
bezawaryjne. W przypadku kijków Rockland Rapid Carbo odporność systemu podnosi dodatkowo wykorzystanie w dźwigienkach, a więc bezpośrednio obciążonym mechanicznie

elemencie jako materiału aluminium.

Budowa – segmenty, rękojeść i pętle nadgarstkowe kijka...
Kijki  Rockland  model  Rapid  Carbo  klasycznie  składają  się  z  trzech  segmentów.  Najdłuższy  z  nich,  tu
nazwijmy go roboczo pierwszym, zintegrowany jest z rękojeścią. Jego całkowita długość wynosi 50 cm,  z
czego 28,5 cm przypada na wspomnianą rękojeść, wykonaną w całości z komfortowej w użytkowaniu pianki
poliuretanowej. Obwód pierwszego segmentu wynosi 18 mm, a grubość ścianek 1mm. Górna część rękojeści,
tudzież  profilowana anatomicznie rączka ma około 12,5 cm. Jej rozmiar i profil pozwoli na komfortowy chwyt
osób zarówno o drobniejszych jak i większych dłoniach. Zaletą takiego tworzywa jest również pochłanianie
potu z wnętrza dłoni, oraz lekko chropowata – porowata faktura zapewniająca pewny chwyt.

Kijki Rockland model Rapid Carbo klasycznie składają się z trzech segmentów, wyposażono je w przedłużane, anatomicznie profilowane piankowe rękojeści.
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Rękojeść wieńczy kształtowana główka z ogumowanego tworzywa sztucznego. Klasycznie główka ta prócz
funkcji podparcia dłoni, a dokładniej śródręcza, mieści mechanizm blokady pętli nadgarstkowych. Model Rapid
Carbo  wyposażono  w  proste  regulowane  pętle.  Marka  postawiła  tu  po  prostu  na  sprawdzone  i  pewne
rozwiązanie. Jest  to pętla wykonana z czarnej taśmy z włókien polipropylenowych (jak taśma plecakowa).
Taśma została  specjalnie  docięta,  tak  by  uniemożliwić  nawet  w przypadku otwarcia  blokady  jej  długości,
samoczynne całkowite wysunięcie taśmy. W tym celu na końcu rozszerza się do dwóch centymetrów.

Kolejne poszerzenie taśmy znajdziemy w jej części środkowej, gdzie z centymetra rozszerza się aż do dwóch i
pół centymetra. Jest to odcinek stanowiący podparcie dla dłoni, czyli właściwa część użytkowa pętli. Została
ona dodatkowo po stronie wewnętrznej podszyta miękkim micropolarem, a brzegi obrzucono szwem z miękkiej
nitki przeciwdziałając w ten sposób ewentualnym podrażnieniom i otarciom skóry.

Piankowe rękojeści kijków Rapid Carbo cechują się bardzo dobrym chwytem, oraz wygodą. Porowata faktura rękojeści przeciwdziała ślizganiu się kijka nawet w spoconej dłoni. Tworzywo
tego typu cechuje nie tylko wygoda, ale również trwałość. Rękojeść wieńczy wygoda, profilowana główka wykonana z tworzywa pokrytego warstwą gumy.

Drugi koniec pętli połączono na stałe za pomocą nitu z profilowaną kostką, którą wewnątrz niszy systemu
blokady długości pętli w główce rękojeści utrzymuje poziomy trzpień z tworzywa sztucznego. Możemy go
dostrzec po zewnętrznej, bocznej stronie główki. Wysunięcie tego trzpienia umożliwia właśnie pełny demontaż
pętli  nadgarstkowej.  Całości  systemu dopełnia  ruchoma zapadka z  tworzywa,  posiadająca  w dolnej  części
szereg ząbków blokujących po jej opuszczeniu pętle. Regulacja odbywa się poprzez odwodzenie zapadki w
górę za pomocą pętli, oraz jej ręcznemu opuszczeniu do kliknięcia w dół.

Kijki Rockland Rapid Carbo wyposażono w proste pętle nadgarstkowe wykonane z profilowanej taśmy oraz podszyte od spodu, w miejscu gdzie pętla ma bezpośredni kontakt ze skórą
dłoni mikropolarem, dodatkowo brzegi obrzucono szwem z miękkiej nici tak by maksymalnie przeciwdziałać jakiemukolwiek ryzyku otarć.

Rozwiązanie proste i  eleganckie,  jednak nie wolne od wad, choć paradoksalnie wady te można zaliczyć
również do… zalet. Przyczyną kłopotów jest właśnie sama budowa mechanizmu blokady rozmiaru pętli. W
wyniku nieco mocniejszego szarpnięcia kijka, powiedzmy gdy utknie on w błocie, blokada unosi się w górę
powodując natychmiastowe poluzowanie pętli nadgarstkowej. Nawet gdy nie dojdzie do zablokowania grotu
kijka w glebie czy pomiędzy kamieniami, z czasem podczas dłuższego marszu zdarzało się również że blokada
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samoczynnie się podnosiła, a pętle poluzowywały.  W tym pierwszym przypadku, wynikającym z fizycznego
zablokowania kijka, można faktycznie mówić o zalecie rozwiązania, gdyż w pewnych okolicznościach może
to okazać się zbawienne dla naszych dłoni i nadgarstków, chroniąc nas urazem podczas takiej awaryjnej
sytuacji. Jednak druga z sytuacji, tudzież samoczynna zmiana zadanego rozmiaru pętli w trakcie marszu,
obronić się już nie da i należy zaliczyć ją na minus modelu. Nie szczególnie poważny, ale jednak irytujący.

System blokady rozmiaru pętli nadgarstkowej ukryto w główce rękojeści. Składa się on z podnoszonej w górę zapadki z tworzywa sztucznego z ząbkami, oraz podobnej kostki z tworzywa
na dole. Po opuszczeniu górnej części systemu ząbki blokują ruch taśmy, przynajmniej w teorii… w praktyce system ten wykazuje tendencję do samo poluzowywania, jak i dużej

wrażliwości na przypadkowe pociągnięcie pętli w górę w osi pionowej kijka co kończy się odblokowaniem mechanizmu i wysunięciem pętli (zdjęcie po prawej na dole). Na szczęście nie
istnieje ryzyko całkowitego wysunięcia pętli z mechanizmu, przeciwdziała temu (zdjęcie na dole po lewej) ich rozszerzany koniec.

Środkowy – drugi segment kijka Rapid Carbo, posiada taką samą jak pierwszy długość wynoszącą 50 cm, przy
czym ma mniejszą średnicę, co wynika oczywiście z budowy i działania kijków, wynoszącą 16 mm. Daje to
nam różnicę 2 mm, co z kolei oznacza że grubość ścianek podobnie jak w powyższym segmencie wynosi 1
mm. Segment ten, znów podobnie jak pierwszy, wieńczy system blokady wysokości fast-lock, zintegrowany z
nim na stałe. Po drugiej stronie znajdziemy profilowany, wykonany z tworzywa trzpień zamykający segment
środkowy i dolny.

Trzeci – dolny segment ma długość całkowitą wraz z nasadką i samym grotem równą 53 cm przy średnicy 14 w
górnej i 12 mm w dolnej części (przy grocie). Oznacza to ponownie że grubość ścianki segmentu wynosi 1 mm.
W przypadku tego segmentu dolną część zamyka nasadka z tworzywa  zakończona grotem, a z drugiej jak
wspomniano plastykowym trzpieniem. Segment też posiada nietypową pod kątem funkcjonalności budowę,
którą szerzej omówię poniżej.
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Rękojeść kijka została znakomicie wyprofilowana, będzie ona wygodna zarówno dla osób o większych jak i nieco drobniejszych dłoniach, na plus należy z pewnością zaliczyć również ich
przedłużenie umożliwiające zmianę chwytu kijka bez konieczności fizycznej zmiany jego wysokości, docenimy to szczególnie podczas podejść. Na dole po prawej – segmentu po stronie

wejścia w blokadę fast-lock wieńczą proste trzpienie z tworzywa sztucznego. Ich częściowe otwarcie ułatwia wkładanie segmentu. Tak prosta, wręcz banalna budowa jest najlepszą
gwarancją trwałości systemu, w przeciwieństwie do skomplikowanej budowy kijków opartych o rozporowy z absorberem wstrząsów mechanizm regulacji wysokości.

Długość transportowa – 62 czy 63 cm?
Po litanii zalet pomówmy teraz o mankamentach, nie koniecznie dużych, ale jednak dla równowagi i bym mógł
pozostać w zgodzie  z  testerskim sumieniem muszę i  o  nich  wspomnieć.  Jak powyżej  nadmieniłem dolny,
tudzież trzeci segment kijka Rapid Carbo posiada nietypową budowę. Segment ten posiada przewężenie w
dolnej części po stronie grotu. Długość przewężenia wynosi licząc od rantu obsadki grotu około 3 cm. Na tym
odcinku segment rozszerza się z średnicy 12 do 14 mm. 

zdjęcie od lewej: dolny segment – zwieńczony grotem, posiada nietypową budowę. Na odcinku 3 cm licząc od rantu nasadki grotu segment rozszerza się z klasycznych 12 do 14 mm /
schemat budowy i długości poszczególnych segmentów kijków Rockland Rapid Carbo.

Zapewne zastanawiacie się po co taki zabieg? Otóż  służy on zmianie średnicy kijka tak by pasował on do
standardowej średnicy obsadki grotów wynoszącej właśnie 12 mm. By to osiągnąć konieczne było zwężenie
segmentu o dwa milimetry, zabieg ten ma bardzo ważkie znacznie użytkowe, dzięki temu bowiem w razie
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takiej  konieczności  możliwe  będzie  łatwe  wymienienie  obsadki  grotów,  wykorzystując  ich  standardowe,
dostępne na rynku zamienniki.  Jeśli  nie dokonano by takiej  zmiany średnicy segmentu konieczne byłoby
wprowadzenie na rynek obsadek z grotami o nietypowej średnicy. Jest to więc zaleta modelu, a nie jego
wada.

Zmiana średnicy dolnego segmentu kijka Rockland Rapid Carbo służy dopasowaniu go do standardowej średnicy grotów o średnicy 12 mm, zabieg ten pozwolił więc na uniknięcie
problematycznej konieczności wprowadzenia na rynek nietypowej ich wersji. Problemem wynikającym z takiego zabiegu jest fakt powstania luzu pomiędzy minimalną, a maksymalną

średnicą segmentu na systemie blokady długości segmentu. Po lewej porównanie dolnych segmentów kijka Rapid Carbo, oraz Karrimor X-Lite Carbon ukazujące rzeczowe przewężenie, po
prawej porównanie budowy i średnic środkowego i dolnego segmentu wymienionych modeli kijków.

Inna jednak rzecz że przewężenie takie zmienia też właściwości skuteczności blokady segmentu podczas
transportu. Jeśli bowiem pozostawimy śrubę blokady ustawioną tak by można było swobodnie wysuwać dolny
segment i go blokować na zadanej wysokości, po jego całkowitym wsunięciu do transportu, zwężony odcinek
kijka po prostu wysunie się  z  blokady.  By temu przeciwdziałać konieczna byłaby zmiana napięcia śruby
systemu fast-lock. To jednak wymuszałoby konieczność przeprowadzania ponownej jej regulacji gdy będziemy
chcieli  ten  segment  wysunąć...  jedynym  zdaje  się  więc  racjonalnym  rozwiązaniem  tej  kwestii  jest
wypośrodkowanie siły zacisku śruby tak by segment z lekkim oporem dał się wysunąć, a równocześnie tak by
w pozycji transportowej przewężenie nie wysuwało się na więcej niż centymetr. Właśnie stąd rzeczowa różnica
pomiędzy podaną przez producenta minimalną wysokością transportową wynoszącą 63 cm, a faktycznie
minimalną możliwą do uzyskania równej 62 cm.

Można by tu jednak się zastanowić po co więc w ogóle takie zabiegi, czy nie można było zastosować globalnie
mniejszej średnicy segmentu nie 14, ale 12 mm? Tak, z pewnością i taką właśnie ma średnicę na przykład dolny
segment  użytkowanych przeze  mnie  kijków  Karrimor X-Lite Carbon,  jednak jak się  zastanowimy sprawa
przestaje  być  taka  oczywista.  Zmiana  średnicy  jednego  segmentu  kijków  Rockland  Rapid  Carbo
pociągnęłaby za sobą konieczność zmiany kolejny dwóch, zmniejszając ich średnicę o 2 mm. Niby nie wiele,
jednak w przypadku włókna węglowego ma to dość istotne znacznie. Kijki Karrimor X-Lite Carbon posiadające
właśnie takie klasyczne średnice są z całą pewnością bardziej wiotkie od modelu marki Rockland.  Wydaje
się  że  właśnie  z  tego  powodu  ta  ostatnia  postawiła  na  większą  sztywność  modelu  kosztem konieczności
wprowadzenia takiej modyfikacji budowy dolnego segmentu.

Zmiana średnicy jednego segmentu kijków Rockland Rapid Carbo pociągnęłaby za sobą konieczność zmiany kolejny dwóch, zmniejszając ich średnicę o 2 mm, co osłabiło sztywność
modelu, ceną za to jest jednak luz pomiędzy nasadką grotu, oraz pierwszą z blokad fast-lock wynosząca około 1 do 1,5 cm.

Czy jest to wada? Tak i nie… z pewnością jakiś mankament,  z dwojga złego jeśli jednak miałbym wybierać
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pomiędzy  problemem  ze  zdobyciem  zamiennych  obsadek  z  grotami  o  niestandardowej  średnicy,  a
samoczynnym wysuwaniem na centymetr dolnego segmentu wybieram tą ostatnią cechę. Jeśli kogoś bardzo
by to irytowało zawsze może po jego wsunięciu do pozycji transportowej zmienić napięcie śruby systemu fast-
lock.

...wędrując z kijkami Rockland Rapid Carbo, tu od lewej: widok na zaśnieżony masyw Skrzycznego, na pierwszym planie omawiane kijki podczas wędrówki z Łodygowic na Diabelski
Kamień, po prawej autor przed tym ostatnim podczas odpoczynku.

Groty, nakładki i talerzyki…
Standardowo kijki zostały wyposażone w dwie gumowe nakładki na groty, dwa mniejsze talerzyki letnie, oraz
dwa duże zimowe. Pierwsze z nich służące do marszu po równym ternie o zbitej  i  twardej strukturze,  jak
trotuar, czy asfalt, bardzo dobrze sprawdzają się w swojej roli. Nasadki te posiadają grubą na blisko centymetr
poduszkę z gumy, oraz dodatkowy bieżnik poprawiający ich zachowanie na trakcie. Mniejsze, letnie talerzyki,
zapobiegające zapadaniu się kijka powyżej ich linii w grząski grunt, jak błoto czy rozmiękła ziemia, wykonano
z  nieco  twardszego  tworzywa.  Pomimo  jednak  tego  pozostają  na  tyle  elastyczne  by  radzić  sobie  z
przypadkowym zaklinowaniem pomiędzy kamieniami i ich wygięciem.

Kupując kijki Rockland Rapid Carbo otrzymujemy w zestawie gumowe nasadki na groty (po lewej), średnie – pełne talerzyki (zdjęcie po prawej)...

Trzecie, duże zimowe talerzyki ponownie wykonano z bardziej elastycznego tworzywa. Posiadają specjalny,
charakterystyczny  dla  wariantów  zimowych,  obecnych  choćby  w  klasycznych  kijkach  narciarskich,  wzór
przypominający śnieżną gwiazdkę. Wygląd taki, z szeregiem otworów i wcięć ma za zadanie przeciwdziałać
gromadzeniu się pod talerzykiem dużych ilości  śniegu,  przy zachowaniu równocześnie skutecznej  ochrony
przed zbyt głębokim zapadaniem się w nim grotu kijka.
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...oraz duże, wykonane z elastycznego tworzywa zimowe talerzyki.

Jak już wiemy kijki  Rockland Rapid Carbo wyposażono dzięki przewężeniu dolnego segmentu w klasyczne
obsadki grotów o średnicy montażowej 12 mm. Wykonane w całości z twardego tworzywa posiadają typowy
dla nich kształt ze skośnym zgrubieniem w górnej części, pod rantem którego zaczyna się centymetrowy gwint
dla  opisanych  talerzyków.  Całości  dopełniają  oczywiście  dobrej  jakości  groty  wykonane  z  wolframu,
zapewniające  długą  ich  żywotność.  Znów odwołując  się  do  kijków Karrimora,  wyposażonych w podobne
wolframowe groty dodam że uległy one starciu dopiero po okresie pięciu lat,  co dobrze rokuje pod kątem
trwałości grotów obecnych w omawianym modelu.

Kijki wyposażono w bardzo dobrej jakości, trwałe groty wykonane z wolframu. Po kilku wypadach górskich nie noszą one żadnych istotnych śladów użytkowania. Dzięki wykorzystaniu
standardowych grotów w razie takiej konieczności łatwo będzie można je wymienić.

Testy terenowe...
Pora odejść od rozważań teoretycznych, spakować plecak i ruszyć w teren z recenzowanymi kijkami marki
Rockland model Rapid Carbo. Tu może zaskoczę nieco czytelników, kijki te po raz pierwszy miałem okazję
testować u schyłku lata ubiegłego roku, co oznacza że jest to jeden z najdłużej trwających testów. Pierwszy
wspólny  wypad  miał  miejsce  końcem sierpnia  od  razu  w  wymagających  warunkach  terenowych,  tudzież
podczas  ulewy,  gdy na  szlakach w Beskidzie  Śląskim zalegała  gruba  warstwa zdradzieckiego  błotka.  Ten
dziewiczy wypad modelu  Rapid Carbo wiódł jednym z moich ulubionych, niezbyt długich, za to wyjątkowo
malowniczych szlaków, tudzież z Szyndzielni, na Klimczok, dalej Przełęcz Kwiorek, Schronisko PTTK pod
Klimczokiem, Magurę, obok ruin dawnego schroniska pod Magurą, z metą we wsi Bystra.
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Kijki Rockland Rapid Carbo po raz pierwszy miałem okazję testować u schyłku lata ubiegłego roku, co oznacza że jest to jeden z najdłużej trwających testów. Pierwszy ze wspólnych
wypadów od razu odbywał się w wymagających warunkach, podczas rzęsistych ulew, oraz obficie zalegającego na szlaku błota. Tu po lewej ruszając w góry – widok z gondoli kolejki na

Szyndzielnię, po prawej podejście z górnej stacji kolejki do schroniska na Szyndzielni.

Podczas  wędrówki  ze  względu  na  rzeczowe  błoto  kijki  użytkowałem  wraz  z  założonymi  mniejszymi
talerzykami, oczywiście bez gumowych nasadek na grotach. Gdybym po raz pierwszy miał okazję korzystać z
kijków z włókna węglowego zapewne mógłbym być zaskoczony ich elastycznością, ba… może i obawiałbym
się na nich opierać aby nie pękły. Jednak jak już wiecie od lat korzystam z podobnych, wiedziałem więc że jest
to cecha typowa dla włókna węglowego, oraz że nośność takich kijków pozostaje bardzo duża. W kontekście
użytkowanych przeze mnie kijków Karrimor X-Lite Carbon model recenzowany Rockland Rapid Carbo okazał
się być wręcz znacznie sztywniejszy, co jest zapewne zasługą powiększonej średnicy jego segmentów. 

Kijki Rockland Rapid Carbo od pierwszej chwili były jak „szyte” na miarę, podczas wędrówki wylegitymowały się wysokim komfortem użytkowym, ultra niską wagą, połączoną z pewnym
podparciem. Tu podążając ze schroniska PTTK na Szyndzielni w kierunku Klimczoka...

Podążając szlakiem, ślizgając się na sławetnym beskidzkim błotku, szczególnie podczas zejścia ze stoków
Magury do Bystrej, wielokrotnie kijki Rapid Carbo uratowały mnie przed finezyjnym upadkiem. Podczas tych
wygibasów obciążałem kijki,  lub kijek,  pełną masą ciała,  plus odzież i  plecak, czyli  około 108 kg.  Takie
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ewolucje, jak i kilkukrotne przypadkowe podczas zaklinowania kijka pomiędzy kamieniami ich wygięcie nie
zrobiło na modelu żadnego wrażenia. Kijki doskonale radzą sobie z podobnymi obciążeniami,  zapewniając
wysoki komfort użytkowy. 

Beskid Śląski – Klimczok 1117 m n.p.m. widok w kierunku Przełęczy Kowiorek, schroniska PTTK pod Klimmczokiem i Magury – kolejnego celu tamtejszego wypadu...

Kolejny wspólny wypad miał miejsce już w roku obecnym, podczas przedłużającego się przedwiośnia, gdy w
wyższych partiach gór natura wciąż zmagała się z zimą, a w niższych pozostawała w rozterce, jakby nie pewna
czy aby to już wiosna… tym razem odwiedziłem Beskid Mały,  podążając trasą z Łodygowic na Przysłop,
zahaczając o zlokalizowaną tuż obok szlaku piękną formację skalną Diabli Kamień. Następnie wędrując za
czerwonymi  znakami  ruszyłem  w  górę  na  siodło  pod  Czuplem,  mijając  malowniczą  Polanę  Koliby,  by
pokonawszy intensywne podejście  z  siodła  stanąć  na  szczycie Czupla,  wchodzącego w skład  Korony Gór
Polskich, jako że jest to najwyższy szczyt Beskidu Małego (930 m n.p.m.).
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Już podczas pierwszego wypadu terenowego z kijkami Rockland Rapid Carbo miałem okazję przekonać się z jak dobrej jakości produktem mam do czynienia, pomimo częstego
niesymetrycznego ich obciążania podczas licznych obciążeń kijki zapewniły mocne, pewne podparcie, przy wadze łącznej wynoszącej około 108 kg. Tu zdjęcia od góry: tonący w chmurach

szczyt Klimczoka widziany z Przełęczy Kowiorek, po prawej na górze szlak w kierunku szczytu Magury, na dole po lewej i prawej zejście zboczami Magury w kierunku wsi Bystra.

Warto tu jeszcze wspomnieć, a właściwie potwierdzić to o czym pisałem na wstępie, że  włókno węglowe
lekko sprężynując podczas marszu skutecznie pochłaniało sporą część drgań wywoływanych uderzeniem
kijków o grunt, zachowując jednak przy tym wystarczającą sztywność by zapewnić pewne podparcie.  Na
plus należy zaliczyć również komfortową, dobrze wyprofilowaną i co ważne przedłużaną rękojeść, znakomicie
sprawdzającą się podczas intensywnych podejść. Osobiście do zalet tej ostatniej dorzuciłbym jeszcze świetnie
wyprofilowaną główkę rękojeści idealnie wpasowującą się w dłoń. 

Kolejny wspólny z kijkami Rockland Rapid Carbo wypad miał miejsce już u progu zielonej wiosny. Tu na starcie wypadu, tudzież w Łodygowicach, podczas przepaku sprzętu...

Po lewej nieczynna stacja PKP w Łodygowicach – miejscu startu na czerwony szlak w kierunku Diablego Kamienia, po prawej autor na przedpolach Łodygowic w tle Beskid Śląski z
dominującym masywem Skrzycznego.

Kijki od początku marszu do końca trasy sprawiały wrażenie szytych na miarę.  Nie odczułem absolutnie,
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szczególnie  w  sensie  negatywnym,  zamiany  modelu  Karrimora,  na  testowane  Rockland  Rapid  Carbo,  co
świadczy  zdecydowanie  na  korzyść  tych  ostatnich.  Warto  tu  też  pamiętać  o  niskiej  wadze  testowanych
kijków,  względnie  małym rozmiarze  transportowym,  oraz  o  udanym nowoczesnym designie.  Reasumując
wszystkie zalety modelu Rapid Carbo jestem przekonany że godnie zastąpią one użytkowane przeze mnie
dotychczas kijki.

Zdjęcia od lewej: widziany z przedpola Łodygowic, ze szlaku na Diabli Kamień, zabytkowy kościółek w Pietrzykowicach, w tle zaśnieżone szczyty Beskidu Żywieckiego / ...odpoczywając na
szlaku w rejonie Pilorza, kijki Rapid Carbo okazały się tak komfortowe że z pewnością staną się stałym towarzyszem górskich wojaży. 

Śródleśne siodło poniżej słabo wyodrębnionego szczytu Przysłop, tu zakręcają w lewo, opuszczając na szlak, docieramy do pięknej wychodni skalnej Diabli Kamień widocznej po prawej.

Podsumowanie…
Przeprowadzone testy w warunkach domowych, a następnie terenowe, utwierdziły mnie w pozytywnej opinii
na temat kijków marki  Rockland model Rapid Carbo.  Kijki wylegitymowały się bardzo wysokim komfortem
użytkowym. Ustawione właściwie blokady zapewniły skuteczne utrzymanie zadanej wysokości kijka przez cały
dzień marszu. Nie wykazując żadnych tendencji do samo poluzowywania. Inaczej miała się jednak sprawa w
przypadku  pętli  nadgarstkowych,  gdzie  faktycznie  wykazywały  one  tendencję  do  samoczynnej  zmiany
rozmiaru, była to jedyna istotna przywara recenzowanego modelu.
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Po lewej odpoczynek na Diablim Kamieniu, po prawej las na siodle pod Czuplem – oraz szlak na ten ostatni… jedynym stwierdzonym mankamentem kijków Rockland Rapid Carbo jest
tendencja do popuszczania się pętli nadgarstkowych, choć nawet ta przywara ma i swoje dobre strony, pośrednio chroniąc nasze nadgarstki i dłonie przed urazami w przypadku upadku,

gdyż wówczas istnieje szansa że blokada rozmiaru pętli doprowadzi do ich wysunięcia nie dopuszczając do skręcenia czy innego urazu.

zdjęcia od lewej: autor na szczycie Czupla – szczytu wchodzącego w skład Korony Gór Polskich, jako najwyższego w paśmie Beskidu Małego, po prawej Czupel widziany ze szlaku w stronę
Magurki Wilkowickiej.

Jeśli  do wszystkich zalet  kijków  Rapid Carbo dodać wygodną i  funkcjonalną rękojeść,  oraz wysoką klasę
wykorzystanych materiałów, w tym odpornego na zużycie włókna węglowego, bezawaryjnego systemu blokad
wysokości segmentu kijka fast-lock, z całą pewnością mamy do czynienia ze świetnym produktem, w którym
drobne  niedociągnięcia  giną  wśród  licznych  zalet.  Jego  cechy  fizyczne,  potencjalnie  długa  żywotność,
skorelowane z udanym designem, mocno przemawiają na rzecz kijków marki Rockland model Rapid Carbo,
nawiązując równorzędną rywalizację z modelami znanych marek, na korzyść kijków Rapid Carbo, szczególnie
w kontekście ich ceny.  Jeśli więc tylko poszukujecie kijków trekingowych które posłużą wam długie lata,
lekkich i wytrzymałych, polecam recenzowany model.

Pomimo drobnych niuansów stwierdzonych w kijkach Rockland Rapid Carbo liczba i waga stwierdzonych zalet czynią z nich bardzo udany, godny polecenia model. Wykonane z lekkiego
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włókna węgłowego, komfortowe i trwałe, staną się z pewnością naszym towarzyszem na szlakach na długie lata...

Po lewej tuż przed schroniskiem na Magurce Wilkowickiej, po prawej powracając w doliny – zachód słońca nad Bielskiem obserwowany ze zboczy Sokołówki w Beskidzie Małym.

Zalety:
• trwałe i dobrej jakości włókno węglowe
• świetny i potencjalnie bezawaryjny system blokad wysokości segmentów kijka typu fast-lock
• elastyczność i duża odporność mechaniczna na złamanie segmentów kijka z zachowaniem poprawnej sztywności
• bardzo dobrze wyprofilowana górna część rękojeści, w tym główki, w pełni zgodna z budową anatomiczną dłoni
• wygodna i przydatna przedłużana rękojeść
• ogólnie bardzo dobrej jakości wykorzystane materiały
• odporne na ścieranie wolframowe końcówki grotów
• wysoki komfort użytkowy i łatwa obsługa z zastrzeżeniem niuansu wynikającego z budowy dolnego segmentu
• bardzo niska waga całkowita kijka
• atrakcyjny zrównoważony ze sportowym rysem design
• wzorowy stosunek ceny do jakości

Wady:
• tendencja do poluzowywania pętli nadgarstkowych

Uwagi:
• samoczynne wysuwanie na około centymetr dolnego segmentu po złożeniu kijka wynikające z jego budowy

Recenzje innych artykułów marki Rockland: 
• torba biodrowa / nerka ROCKLAND WAIST 1000  

• kubek termiczny Rockland LUNA  

• termos spożywczy / obiadowy Rockland Comet  

• plecak turystyczny Rockland Plume 35  

• plecak turystyczny Rockland Plume 40  

• miseczki turystyczne / podróżne Rockland 350ml  

• sztućce turystyczne / podróżne Rockland 3 in 1 Cutlery  

• termos Rockland Astro  

Przydatne linki: 
• strona marki Rockland: www.rockland.com.pl 
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http://zyciepisanegorami.pl/termos-rockland-comet#miseczki1
http://zyciepisanegorami.pl/rockland-plume-40
http://zyciepisanegorami.pl/rockland-plume-35
http://zyciepisanegorami.pl/termos-rockland-comet
http://zyciepisanegorami.pl/rockland-luna-400ml
http://zyciepisanegorami.pl/rockland-waist-1000
http://www.creativecommons.org/


do testów dostarczyła firma:

www.ravenco.eu 

autor serdecznie dziękuję  za udostępnienie do testów
kijków trekingowych marki Rockland model Rapid Carbo

strona marki:

www.rockland.com.pl

Sebastian Nikiel
03.04.2019

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