
ISC Stryder
Miałem względem niego całkiem spo-
re oczekiwania. Na zdjęciach wyglą-
dał bardzo przyzwoicie. Pierwsze wra-
żenie: toporny kloc. Ma co prawda 
wygodne szerokie paski, ale przyrząd 
ściąga się z nogi z trudem, chociaż są 
tasiemki-sznureczki przy klamrze. 
Taśmy główne przechodzą przez przy-
rząd w taki sposób, że mimo wielu prób 

Nóżka nóżkę goni (cz. 2)
W numerze 6/2020 „Drwala” opisywaliśmy przyrządy kost-
kowe, usprawniające efektywne wchodzenie po linie w ko-
ronę drzewa. Trochę jeszcze rozwiniemy ten temat w celu 
poznania szerszego spektrum dostępnych możliwości
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ISC Stryder

jego spozycjonowania ustawia się na 
bucie pod kątem. W połączeniu z solid-
ną (czytaj: toporną) konstrukcją spra-
wia to, że zwłaszcza na początku wej-
ścia przyrząd w ogóle nie chce przesu-
wać się po linie, a wyżej wcale nie jest 
lepiej. Zaletą jest ładna i dobrze dzia-
łająca blokada krzywki, zapobiegają-
ca wypinaniu się liny, jednak nie re-
kompensuje to negatywnych odczuć 

użytkowania. Waga: 198 g. Cena: oko-
ło 230 zł. Dostępna wersja na pra-
wą i lewą nogę. Obsługiwane średnice  
lin: 8–13 mm.

Kong Futura Foot
Tu znów rozczarowanie. Wydawało się, 
że taki mały, zgrabny i fajny... Pierwsza 
sprawa to brak blokady krzywki. Niby 
jest tu otwór na wpięcie karabinka, 
żeby nim krzywkę zablokować (jak 
w Turbo Foot – „Drwal” 6/2020), ale 
w zasadzie jakby go nie było. Przyrząd 
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przez swój kształt po założeniu na but 
bardzo dobrze do niego przylega, tak 
dobrze, że w otwór ciężko byłoby wci-
snąć zapałkę... Pierwsze próby wejścia 
wyglądały tak, że przy podejściu na wy-
sokość 5 m przyrząd zdążył wypiąć się 
z dziesięć razy. Po prostu niemożliwe 
jest wejście bez zablokowania krzywki. 
Spróbowałem i na siłę włożyłem mały 
karabinek sprzętowy we wspomniany 
otwór. Okazało się wtedy, że w  tym 
układzie jest jeszcze gorzej. Karabinek 
uniemożliwiał krzywce ruch dosta-
teczny na tyle, by lina mogła przesu-
wać się w przyrządzie. Katastrofa. Na 
nodze leży przyzwoicie, a na taśmie 
pod butem ma wyprofilowaną blachę, 
żeby dobrze się układał. Klamra zaci-
skowa to w zasadzie nie klamra, tylko 
dwa stalowe kółka, które nie mają ta-
siemki odciągowej, więc przyrząd ścią-
ga się niewygodnie. Ogólne wrażenia: 
nie polecam, zdecydowanie najgorszy 
przyrząd w rankingu. Cena 200–220 zł.  
Waga: 130 g. Występuje w wersji na 
prawą i lewą nogę. Obsługiwana śred-
nica lin: 8–13 mm.

Edelrid Foot Cruiser
Znów wielkie oczekiwania, tym razem 
szczęśliwie bez zawodu. Sam przyrząd 
jest bardzo ładny. Ma szerokie, wy-
godne taśmy i dobrze leży na bucie. 
Tasiemki odciągowej przy klamrze co 
prawda nie ma, ale sama klamra jest 
wyprofilowana tak, by móc ją odchy-
lić do ściągnięcia przyrządu. Nie jest 
to tak wygodne jak tasiemka, ale daje 

radę. No i najważniejsze, czyli blokada 
krzywki – jest. Nie zamontowano jej, 
jak w większości przyrządów, na samej 
krzywce, ale na korpusie przyrządu. 
Przekręca się ją w górę i w dół, dzięki 
czemu blokowany jest nadmierny ruch 
samej krzywki, co uniemożliwia wypi-
nanie liny przy wejściu. Przyrząd dobrze 
układa się na nodze, a lina przesuwa się 
w nim całkiem płynnie. Może nie aż tak 
jak w Turbo Foot czy Ninja („Drwal” 
6/2020), ale wciąż bardzo przyzwoicie 
i bez zarzutu. Cruiser bardzo przypadł 
mi do gustu i śmiało może wylądować 
w czołówce przyrządów kostkowych. 
Występuje w  wersji na prawą i  lewą 
nogę. Jego cena to około 240 zł. Pracuje 
na linach 8–13 mm.

Edelrid Tree Cruiser
To w zasadzie ten sam przyrząd co po-
wyższy, z tą różnicą, że jest specjalnie 
przystosowany do montażu na drze-
wołazach Talon, tegoż samego produ-
centa. Cena około 300 zł.

Podsumowując, najbardziej do gu-
stu przypadł mi Turbo Foot i Foot 
Cruiser ze względu na płynną pra-
cę na linie, możliwość zablokowa-
nia krzywki oraz wygodę zakładania 
i ściągania. Oczywiście, jeśli komuś 
nie przeszkadza brak blokady krzyw-
ki, polecam wybrać Harken Ninja, 
który płynnością pracy deklasuje 
wszystkie inne przyrządy. C
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