
Stopery Chaya Cherry Bombs 

 

Używałam stoperów Chaya przez ponad miesiąc. Korzystałam z nich: 

- podczas zwykłej jazdy po mieście, 

- w trakcie wyjść na skatepark, 

- na bardzo gładkiej nawierzchni w lokalnym roller disco (polerowany beton), 

- na mokrej powierzchni po deszczu i na zapiaszczonych chodnikach. 

 

Będę je porównywać do hamulców, z których miałam przyjemność (i nieprzyjemność) korzystać do 

tej pory, czyli Gumballi i SG RX stoppers. 

 

Zacznijmy od początku, czyli opakowanie 

 

Sympatyczne opakowanie pozytywnie zaskakuje. Po wyjęciu tekturki z hamulcami można z 

powodzeniem używać go do przechowywania wrotkowych szpargałów: zapasowych śrubek, łożysk 

czy sznurówek. Jest nieduże, poręczne i estetyczne. Po prostu fajny gadżet. W przypadku Gumbalii 

tekturowe pudełko trafia do kosza, natomiast w plastikowej „tubce” po RXach trzymam śrubki i 

podkładki. 



 

Same stopery mają piękny, nasycony kolor – miła odmiana dla oka po w sumie nijakich z wyglądu 

Gumballach. Na stronie sklepu widziałam również inne kolory – duży wybór bardzo na plus! 

 

Chaya vs. Gumball 

Jako zagorzała fanka Gumballi do stoperów innych marek podchodzę z pewną nieufnością. Jak jednak 

widać na zdjęciach, zarówno grubość, jak i szerokość stoperów jest praktycznie identyczna. Różnią się 

przede wszystkim długością śruby (Gumballe zawsze kupuję z długą śrubą, stopery Chaya otrzymałam 

do testów z krótką). 

 



 

Drugą rzucającą się w oczy różnicą jest ukośne ścięcie Gumballi, ale między bogiem a prawdą, 

zupełnie nie odczuwa się tego w trakcie użytkowania. 

 

A w praktyce… 

Przyczepność 

Najbardziej zaskoczyła mnie duża przyczepność hamulców do podłoża. W porównaniu do RX Toe 

Stopers różnica jest kolosalna – nie ślizgam się, zatrzymuje się szybko i pewnie, hamulce są w 

przyjemny sposób „przylepne”. Na kostce brukowej lub szorstkim asfalcie zatrzymuję się „na już”, na 

bardzo gładkich nawierzchniach zatrzymuję się po krótkiej chwili. Mimo to stopery Chaya wydają się 

nieco twardsze niż Gumballe. 

 



Co najważniejsze, hamulce nie ślizgają się ani na mokrej, ani na zapiaszczonej powierzchni. W 

przypadku RX-ów to była droga przez mękę, w trakcie korzystania ze stoperów po deszczu nogi 

„uciekały” w różnych przedziwnych kierunkach.  

Odbijalność 

Bardzo przyjemne jest też „sprężynowanie” gumy podczas rozbiegu ze stoperów. Rzadko z niego 

korzystam, ale w tym wypadku to była sama radość – stopery wybijały się jak piłeczki, a jednocześnie 

czułam się pewnie i stabilnie. 

 

 

Niezdzieralność 

Pomimo dość intensywnego użytkowania hamulce wyglądają naprawdę nieźle. Udało mi się zedrzeć 

jedynie delikatne wybrzuszenia, a ważę naprawdę sporo. Nie popękały ani nie wykruszyły się (co 

zdarzało się RX-om). Nawet kolor gumy pozostał intensywny.  

 

 

Mają jakieś minusy? 

Krótka śruba dla kogoś, kto zawsze używał długiej, to początkowo spory dyskomfort. Miałam 

wrażenie, ze kostka wygina mi się pod nienaturalnymi kątami. Na szczęście po kilku dniach jazdy 

przyzwyczaiłam się do krótszej śruby i odkryłam jej zalety – stoper nie przeszkadza i nie zaczepia się w 

różnych dziwnych sytuacjach. Summa summarum, minus zamienił się w plus. Może w przyszłości w 

zupełności przestawię się na hamulce z krótkimi śrubami? 



 

Czy kupię w przyszłości ten produkt? 

Na pewno! Może tym razem zdecyduje się na dłuższą śrubę i inny kolor (duży wybór jest wspaniałą 

rzeczą). 

Czy polecę go znajomym? 

Już poleciłam – to tańsza i bardziej kolorowa alternatywa Gumballi, która praktycznie w niczym im nie 

ustępuje. Na pewno są godne wypróbowania. 


