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שני סוגים חדשים נוספו ללהיט חדש בישראל

 superStreeterו miniStreeterשני דגמים חדשים נוספו ל-

 Streeterטרנד האקסטרים החדש לילדים ובני נוער
עם ביצועים מדהימים לתנועה ברחוב ובמרחבים
וגם כלי לפעילות ספורטיבית מחטבת גוף
לאחר הכנסתו המוצלחת לשוק הישראלי של ה  - Streeter-טרנד האקסטרים החדש
לילדים ובני נוער ,איתו ניתן לבצע ביצועים מדהימים ברחוב ,בחצר גדולה ובמרחבי פארקים
וטיילות ,וגם כלי שהנעתו מהווה פעולה ספורטיבית המחטבת את הגוף ,אנו מתבשרים על
הכנסתם בימים אלה ,של  2דגמים נוספים:
ה  superStreeterעם גלגלים מוגדלים לילדים (ולמבוגרים עד  1..ק"ג),
וה  miniStreeterשהוא הדגם הקטן  -המתאים לילדים מגיל  3ועד 1 8
דגם ה Streeterהמוכר כבר היטב מיועד בעיקר לילדים בגילאי 1 14 -4
המדובר בכלי ספורטיבי ,המזכיר קורקינט משופר – עם בסיס בצורת האות  Vומוט הגה
גבוהה ,מצויד בשלושה גלגלים המאפשרים בסיס יציב ובטוח לרכיבה קדימה ותנועה קסומה
ומדהימה באמצעות פטנט מיוחד בצירי הגלגלים האחוריים שמניע אותו באמצעות תנועות
גלישה לצדדים1
דרור גת ,מנכ"ל חברת  Shade on Itהחברה המפתחת את ( ,Streeterהכלי המקורי מסוגו
בעולם) Streeter" :הוא כלי ספורטיבי פשוט וקל ללמידה ,ויחד עם זאת יציב ביותר ובעל
ביצועים מדהימים 1כול ילד וילדה מסוגלים ללמוד להשתמש בכלי תוך מספר דקות ולהגיע
לרמת ביצועים טובה בקלות 1המקצוענים עושים בכלי תרגילים מסובכים שמשלבים מרכיבים
מעולם הגלישה ,הסקייטבורד הקורקינט והאופניים 1יש בכלי פטנט "קסום" שכל מי שעולה
ומזיז את המשקל שלו מצד לצד ,אפילו הנעה קלה יוצרת תנועה שמניעה את הכלי קדימה1
חשוב להבדיל בין ה  Streeterלבין כלים אחרים ,שנראים מאד דומה :עם שלושה גלגלים
וזרועות בצורת משולש ,חלקם חיקויים  -אבל שונים לחלוטין בביצועים1
בכלים האחרים הזרועות האופקיות נעות אחת כלפי השנייה ,נסגרות ונפתחות ,או נעות
למעלה ולמטה ואילו ב  Streeterהזרועות קבועות אחת כלפי השנייה ,ויוצרות כלי יציב
וקשיח ,והתנועה ה"קסומה" נוצרת בצירים המיוחדים של הגלגלים האחוריים1
ה  Streeterהוא כלי מאד עמיד וניתן לקיפול ונשיאה בקלות ברכב"1
מחירי  3סוגי ה  Streeterנעים בין  35.-05.ש"ח בהתאם לגודל1
ניתן להשיג ברשתות :מגה ספורט ,הפיראט האדום ובחנויות ורשתות צעצועים מובילות
מצורף לינק לצפייה בהפעלת הכלי:
http://www.youtube.com/watch?v=LLsiRdguyIs&feature=related
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