
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO DO CADRO 

 

 

É  a medida máis importante para elexir unha bicicleta. 

Depende da lonxitude das  pernas. É a lonxitude  que vai 

desde o eixo das bielas ata o extremo do tubo vertical 

 

Medida da altura da  entreperna 

Necesitase unha cinta 

métrica e unha regra. 

Descalzámonos e de pé 

separamos os pés 10 – 15 

cm. Collemos a regra e 

colocámola en horizontal na 

entreperna, presionando 

cara arriba ata notar o óso 

do pube.  A medida é  a que     

vai dende a regra ao chan.  

 

 TIPO 

O tipo de sela é algo moi personal. Non obstante as 

mulleres deben ter en conta que os osos da súa pelve son 

un pouco máis anchos cos dos homes, polo que as súas 

selas deberían ser un pouco máis anchas para reducir a 

presión sobre os xenitais.  

 

 

ALTURA  

(hai que mirala cos zapatos habituais postos e apoiada á 

parede) 

 

 

Para axustar a altura da 

sela tes que apoiar o 

talón sobre o pedal 

estando a biela paralela 

ao tubo vertical. Nesa 

posición compróbase que 

a altura é a correcta. Para 

iso hai que asegurarse 

que a perna queda 

totalmente estirada sen 

forzar a cadeira. 

 

AVANCE  - RETROCESO  

(para esta proba hai  que apoiarse  na parede) 

Pedalea cara atrás ata que as bielas estean paralelas ao 

chan. Unha vez nesta posición para comprobar que a sela 

está situada no 

punto exacto, mira 

que a túa rótula 

trace unha liña 

vertical imaxinaria co 

bordo dianteiro da 

biela. Se non é así 

deberás desprazar a 

sela cara adiante ou 

atrás ata acadar esa 

liña vertical.  

 

INCLINACIÓN  

Colócase  a bici en horizontal e comprobamos que a sela 

tamén estea en horizontal (ou lixeiramente inclinada cara 

adiante para as mulleres) .   

ALTURA ENTREPERNA TAMAÑO DO CADRO 

60-72 cm 15” 38 cm 

63-75 cm 16” 41 cm 

66-78 cm 17” 43 cm 

69-81 cm 18” 46 cm  

72-84 cm 19” 49 cm 

75-87 cm 20” 51 cm 

78-90 cm 21” 54 cm 

81-92 cm 22” 56 cm 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

ALTURA  

Hai que axustala despois de ter axustada a altura da 

sela 

Para colocar o guiador na súa altura adecuada debemos 

sentarnos na sela e agarrar o guiador coas mans. Nesa 

posición os cóbados deberían estar lixeiramente 

flexionados e a espalda debería formar un ángulo de 

aproximadamente 45º co chan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non obstante, moitas persoas prefiren ir máis alzadas. 

Para estas persoas hai un truco moi sinxelo, poñer unha 

potencia de altura regulable para o guiador. Pero, estas 

persoas deben saber que ao ir máis alzadas, os glúteos 

van soportar máis peso, polo que deberían colocar tamén  

unha sela máis ancha e branda.  

 

POSICIÓN DAS MANS  

Estás a forzar o pulso! 

É importante axustar correctamente as manetas de freo. 

O correcto é situar a maneta formando un ángulo de 30-

45º coa horizontal. 

 

 

ANCHURA  

O teu guiador é un poco ancho!  

A anchura adecuada do guiador debe coincidir, 

aproximadamente, coa anchura dos ombros.  

Para situar correctamente o pé no pedal, a súa parte 

máis ancha debe ir sempre sobre o eixo do pedal.  

 



 

 

 

  


