
Παραγωγή Ποδηλάτων 

Τύποι ποδηλάτων 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως ήταν φυσικό, εξελίχθηκε και το ποδήλατο και 

εμφανίστηκαν διαφόρων ειδών ποδήλατα, κατάλληλα εξοπλισμένα για κάθε είδους χρήση. 

Ποδήλατα για την πόλη, ποδήλατα για το βουνό, ποδήλατα για ειδικές πίστες, και πολλά 

άλλα, κάθε ένα από αυτά ειδικά σχεδιασμένο, ώστε πέραν της γενικής χρήσης, να εμφανίζει 

ειδικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποβλέπουν στην βέλτιστη απόδοση στην κατηγορία του. 

Ανάλογα λοιπόν με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, τα ποδήλατα μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν στις εξής κατηγορίες:   

Ποδήλατα ορεινής ποδηλασίας: Προορίζεται για τους ποδηλάτες, που πέραν μιας απλής 

βόλτας, έχουν την ανάγκη να ανακαλύψουν νέα και συνήθως δύσβατα μονοπάτια σε βουνά 

και δάση, μακριά από τον πολιτισμό. Τα συγκεκριμένα ποδήλατα, είναι γνωστά και ως 

ποδήλατα βουνού, σχεδιασμένα για μεγαλύτερες αντοχές, απορρόφηση κραδασμών και 

κίνηση σε παντός είδους έδαφος, ώστε να κάνουν την διαδρομή πιο άνετη στον αναβάτη. 

Χαρακτηριστικά τους είναι τα φαρδιά αυλακωτά λάστιχα, και οι αναρτήσεις (πλέον και 

στους δύο τροχούς). Τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά διαδεδομένη και η χρήση των 

δισκοφρένων, για καλύτερο φρενάρισμα. Στην συγκεκριμένη κατηγορία ανήκουν τα 

ποδήλατα γνωστά και ως FREERIDE, MTB, 4X, MARATHON, SLOPSTYLE. Κάθε ένα 

από τα παραπάνω αποτελεί και παρακλάδι της γενικότερης οικογένειας, χρησιμοποιώντας ως 

κριτήριο, πάλι τον σκοπό χρήσης του. 

Ποδήλατα Τουρισμού: Κατάλληλα για οποιονδήποτε άνθρωπο, ο οποίος αρέσκεται στο να 

διανύει μεγάλες αποστάσεις, σε ομαλό δρόμο, από άσφαλτο έως και πλακόστρωτο, 

εξερευνώντας τα αξιοθέατα της περιοχής. Σχεδιασμένα για πόλη αλλά και εξοχή, τα 

ποδήλατα αυτής της κατηγορίας προσφέρουν άνεση στον αναβάτη, χώρους για την 

εναπόθεση μικρών αποσκευών, αλλά συνήθως και “λασπωτήρες”, κάνοντας την εκδρομή πιο 

ανέμελη. 

Ποδήλατα πόλης: Εδώ τα ποδήλατα είναι μελετημένα για κίνηση σε μεγάλες πόλεις, και 

οπουδήποτε υπάρχει οδόστρωμα σε καλή κατάσταση. Χαρακτηριστικά τους, οι μεγάλοι 

φαρδιοί, και συνάμα λείοι τροχοί, για καλύτερη πρόσφυση στο δρόμο, με άνετες σέλες, 

ταχύτητες, και δανειζόμενα από την προηγούμενη κατηγορία έχουν και χώρους για σακίδια ή 

λασπωτήρες. Με τις πόλεις να αναπτύσσονται και την επαρχία ολοένα και να μικραίνει, η 

συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται στην άνθησή της.   

Ποδήλατα BMX: Πρόκειται για μικρά ποδήλατα, αρκετά στιβαρά και τα οποία προσφέρουν 

πάρα πολύ καλό έλεγχο. Προτιμώνται από μικρές ηλικίες λόγω των διαστάσεών τους, αν και 

τα τελευταία χρόνια, τα συναντάει κανείς και σε επιδείξεις σε ποδηλατικές διοργανώσεις, με 

τους αναβάτες να προσφέρουν “ακροβατικό” θέαμα. Με χαρακτηριστικό στυλ το χαμηλό 

ύψος της σέλας, το ψηλό τιμόνι, και στηρίξεις για τα πόδια στους άξονες των μπροστινών και 

πίσω τροχών, τα ελαφριά αυτά ποδήλατα χρησιμοποιούν κυρίως για την αντοχή τους και την 

ευελιξία τους.  

Ηλεκτρικά ποδήλατα: Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, δημιουργούνται νέοι τύποι 

ποδηλάτων που προκύπτουν από τις εκάστοτε ανάγκες – ανησυχίες μιας πολιτιστικής δομής. 

Έτσι προέκυψε και αυτή η κατηγορία, γνωστή και ως «πράσινη» κατηγορία., αυτή των 



ηλεκτρικών ποδηλάτων (EBikes). Πρόκειται για ποδήλατα παρομοίων διαστάσεων με τα 

σπαστά η οποία είναι εξοπλισμένη και με γεννήτρια και μπαταρίες. Με σκεπτικό παρόμοιο 

αυτό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι εφευρέτες αυτής της κατηγορίας, χρησιμοποιούν τον 

άνθρωπο σαν πηγή ενέργειας. Κάνοντας πετάλι ο ποδηλάτης, φορτίζει την μπαταρία, και έτσι 

στις περιπτώσεις που το σύστημα αντιλαμβάνεται, μέσω αισθητηρίων, ότι το ποδήλατο 

χρειάζεται παραπάνω ώθηση, όπως κατά την εκκίνηση ή σε κάποια ανηφόρα, η μπαταρία 

δίνει έξτρα ενέργεια στο ποδήλατο, βοηθώντας τον άνθρωπο. Η τεχνολογία αυτή βρίσκεται 

ακόμα σε αρχικά στάδια, αν και ολοένα και περισσότερο μπαίνει στην καθημερινή μας ζωή, 

προσφέροντας μια ακόμα λύση για «πράσινες πόλεις».  

Μέρη Ποδηλάτου 

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον τα ποδήλατα βγαίνουν σε οποιοδήποτε μέγεθος ή 

σχήμα χρειαστεί, ανάλογα την περίσταση. Στο παρελθόν θέλοντας να κατανοήσουν την 

δυναμική συμπεριφορά ενός ποδηλάτου ώστε να μπορούν να την ελέγξουν αλλάζοντας τις 

σχεδιαστικές παραμέτρους, έγιναν προσπάθειες να καταλήξουν σε ορισμένα σετ εξισώσεων. 

Στην προσπάθεια να εξελίξουν λοιπόν το ποδήλατο, ορισμένες προσεγγίσεις έγιναν 

θεωρώντας το ποδήλατο σαν ένα σύνολο 4 στιβαρών σωμάτων, που ενώνονται με αρθρώσεις 

μεταξύ τους :   

  Οι δύο ρόδες    

  Το κυρίως σώμα με τον αναβάτη   

  Το τιμόνι 

Παρόλο που όλα τα δίτροχα ποδήλατα υπάγονται στο παραπάνω σύνολο, δεν έχουν όλα το 

ίδιο σχήμα, και δεν ακολουθούν την κλασική γραμμή. Πιο αναλυτικά, λέγοντας κλασική 

γραμμή πλαισίου ή «σκελετός διαμάντι», εννοούμε το ποδήλατο το οποίο αποτελείται από το 

πλαίσιο, στο οποίο προσαρμόζονται οι τροχοί, με το πρώτο, να αποτελείται από δύο τρίγωνα 

(εξ ού και ο όρος διαμάντι), το κεντρικό τρίγωνο, και ένα ζευγαρωτό οπίσθιο τρίγωνο στο 

οποίο προσαρμόζεται ο ένας τροχός. 

Πιο συγκεκριμένα το ποδήλατο χωρίζεται στα εξής μέλη: 

Σύνδεσμοι (Lugs):   

 Κατασκευάζονται με δύο βασικούς τρόπους, την χύτευση, και την διέλαση, με την τελευταία 

να χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των κατασκευαστών.   

Head Tube:   

Είναι ο κάθετος σωλήνας, στον οποίο προσαρμόζεται το μπροστινό πιρούνι, αλλά και το 

τιμόνι. Ενώνεται μέσω του Top Tube και του Down Tube. 

Top Tube & Down Tube:   

Πρόκειται για τους σωλήνες που προσφέρουν την ακαμψία στην κατασκευή. Ο Top Tube 

στην κλασική μορφή του ποδηλάτου, τοποθετείται οριζόντιος, ενώ σε άλλα ποδήλατα μπορεί 

να είναι κεκλιμένος, αναλόγως την χρήση του για την οποία προορίζεται το ποδήλατο, όπως 

στα mountain, που έχει μεγάλη κλίση, διευκολύνοντας έτσι τον αναβάτη να ανέβει/κατέβει 

άνετα. Το μήκος του αλλά και η τοποθεσία του, αποτελούν κάποιες από τις σημαντικότερες 

παραμέτρους για τα μεγέθη των ποδηλάτων. Ακόμα κατά μήκος αυτού του «σωλήνα», θα 



δούμε και να στηρίζονται τα καλώδια για τα εξαρτήματα του πίσω τροχού, όπως τα φρένα ή 

οι ταχύτητες. Σε περίπτωση απουσίας του, τα καλώδια αυτά περνάνε από τον Down Tube. 

Ακόμα στον Down Tube, κάποιοι κατασκευαστές έχουν ενσωματώσει αναρτήσεις και μικρές 

αντλίες αέρα. Παράδειγμα της διαφορετικής διατομής, που αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί 

να αποτελέσει το, κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, ποδήλατο “IVW Carbon Ultimate 

F10”, το οποίο κάνοντας χρήση ανθρακονημάτων, είναι πολύ ελαφρύ, ενώ παράλληλα με το 

Top Tube να ξεκινάει από στρογγυλό και να καταλήγει σε τετράγωνο, αυξάνοντας έτσι την 

ακαμψία, κατά περίπου 20% σε σχέση με τους κοινούς στρογγυλούς σωλήνες. 

Σωλήνας Σέλας (Seat Tube):   

Αποτελεί την υποδοχή για την σέλα του αναβάτη. Λόγω των μεγάλων διαφορών που 

παρατηρούνται από άνθρωπο σε άνθρωπο, το ύψος της σέλας είναι ρυθμιζόμενο, κάτι που 

επιτυγχάνεται με ένα ειδικό μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης. Στα ποδήλατα βουνού, ο 

σωλήνας αυτός έχει μικρό μήκος, με την σέλα να εξέχει και κάτω από αυτόν, ενώ στην θέση 

που ήταν κλασικά παρατηρείται ένας μηχανισμός αποσβέσεων κραδασμών. 

Υλικά Κατασκευής 

Ιστορικά, το πιο διαδεδομένο υλικό για το σκελετό του ποδηλάτου είναι ο χάλυβας. 

Χαλύβδινα πλαίσια μπορεί να είναι από πολύ φθηνό χάλυβα έως και ιδιαίτερα 

εξειδικευμένης χρήσης υψηλής απόδοσης κράματα. Τα πλαίσια μπορούν επίσης να γίνουν 

από κράματα αλουμινίου, τιτανίου, ανθρακονήματα, ακόμη και μπαμπού. Περιστασιακά, ο 

σκελετός με το σχήμα διαμαντιού, κατασκευάζεται όχι ολόκληρος από ένα υλικό αλλά από 

διάφορα προφίλ υλικών.  

Οι ιδιότητες ενός υλικού που θα καθορίσουν το που και εάν αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την 

κατασκευή ενός σκελετού ποδηλάτου, είναι:   

 Πυκνότητα (ή ειδικό βάρος ): είναι ένα μέτρο του πόσο ελαφρύ ή βαρύ είναι το 

υλικό ανά μονάδα όγκου.  

 Μέτρο ελαστικότητας: είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να επηρεάσει την 

άνεση του αναβάτη, ή την αποδοτικότητα στην μετάδοση κίνησης. Στην πράξη, 

παρόλο που ένα πολύ ευέλικτο πλαίσιο είναι πολύ πιο σκληρό από ότι η σέλα, εν 

τέλει η άνεση στην οδήγηση εξαρτάται κατά το μεγαλύτερο βαθμό από την σέλα, την 

γεωμετρία πλαισίου, η επιλογή των ελαστικών. Η πλευρική ακαμψία είναι πολύ πιο 

δύσκολο να επιτευχθεί λόγω του στενού προφίλ ενός πλαισίου, και η υπερβολική 

ευελιξία μπορεί να επηρεάσει τη μετάδοση της ισχύος, κυρίως λόγω της στρέβλωσης 

των πίσω τρίγωνων. 

 Όριο ελαστικότητας: καθορίζει πόση δύναμη απαιτείται για να παραμορφωθεί 

μόνιμα το υλικό.  

 Επιμήκυνση: καθορίζει πόσο παραμορφώνεται το υλικό πριν επέλθει θραύση.  

 Όριο θραύσης και όριο κόπωσης: καθορίζει την αντοχή του σκελετού, όταν 

υποβάλλεται σε κυκλική πίεση από πεντάλ ή λακκούβες στον δρόμο. 

Συνήθη υλικά με τα οποία κατασκευάζονται ποδήλατα:  

 ΞΥΛΟ  

 ΧΑΛΥΒΑΣ  



 ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  

 ΤΙΤΑΝΙΟ  

 ΑΝΘΡΑΚΟΝΗΜΑΤΑ  

 ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ  

 ΜΑΓΝΗΣΙΟ  

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ  

 

Ορφέας Μηλιώνης 

Θοδωρής Προμπονάς 

Μηνάς Καζάς 

Φώτης Θεμιστοκλέους 

Σπύρος Πολέμης 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 


