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MAXIMO KAUSCH E SUA CASA ESCALÁVEL
O ALPINISTA MAXIMO KAUSCH LEVA SEUS TREINOS COM TANTA NATURALIDADE QUE ATÉ
UMA CASA ESCALÁVEL É NORMAL PARA ELE. ISSO SIM É AMOR AO ESPORTE.

Loucura ou paixão? É um tanto quanto difícil definir o que esse cara sente pelo esporte. O Argentino, mas
brasileiro desde criança, Maximo Kausch considera a escalada como parte de sua vida. Ele detém alguns
recordes, muitos cumes alcançados e também uma casa escalável. Isso mesmo, esse cara leva o
alpinismo tão a sério que até sua própria casa é escalável.

Maximo Kausch em sua casa escalável.

Logo mais abaixo você poderá ver o vídeo de Kausch escalando dentro de casa, mas antes seria legal
conhecer mais a história de aventura, viagens e conquistas desse cara.

AS LOUCURAS DE UM MONTANHISTA SEM NOÇÃO:

Nascido na Argentina, Maximo Kausch veio para o Brasil ainda quando criança. Aqui ele cresceu e
despertou seu amor por aventura e alpinismo. Já aos 15 anos ele costumava escalar. Seu currículo de
montanhas conta com ascensões na Europa, Ásia e Himalaia, mas foi o seu último feito que mais chamou
a atenção das pessoas.

Ele montou em uma moto e partiu para a maior aventura de sua vida: Atravessar do Chile à Argentina
encarando toda e qualquer montanha da Cordilheira dos Andes. Foram 60 dias escalando e mais de 30
cumes alcançados.

Veja também a história de Alex Chacon, que viajou do Alaska à Argentina de moto.

Foto tirada por Maximo. Essa pode ser considerada a maior de suas aventuras até então.

A ambição de Maximo não parou por aí. Ele ainda pretende se jogar mais uma vez para os Andes, mas
dessa vez para quebrar um recorde mundial. Os planos são simples: “vencer” 110 montanhas da
Cordilheira, acima dos 6.000m, e assinar seu nome no Guiness Book.

Entre 110 desafios, Kausch já tem os prediletos: “Quero tentar o Colorados (6080m), Vallecitos (6168m),
Antofalla Este (6440m), Antofalla Sur (6390m), Medusa (6120m), Nevado (6000m), Solo (6205m) e Condor
(6414m)”, revelou Kausch durante entrevista ao Webventure.

Além da escalada em si, o aventureiro deverá enfrentar outros desafios. Em sua primeira fase da jornada
uma das grandes dificuldades foi a falta de suprimentos, água e companhia. Para essa segunda fase, que
já teve inicio, Maximo Kausch com certeza vai muito mais preparado, mas ainda solitário.

Moto de Maximo na base do Monte Olivares, de 6216m, na Argentina.

E se alguém disser que ele não está treinado, é porque não conhece a história desse cara. Além de seu
trabalho como guia, onde já liderou mais de 15 expedições comerciais em montanhas do mundo sendo
que 8 delas à montanhas com mais de 8000 metros, Maximo Kausch também é treinado em primeiros
socorros em áreas remotas e já participou de mais de 10 resgates em grandes altitudes.

Se você ainda acha isso pouco para conseguir quebrar esse recorde, então é porque você não conhece a
casa dele. Dá uma olhada:

A CASA ESCALÁVEL DE MAXIMO KAUSCH:

Pense da seguinte maneira: Você está sentado na sua sala assistindo TV e resolve subir para dormir. Qual
a maneira mais comum de resolver isso? Subindo as escadas.

Mas para ele as coisas são um pouco diferentes. Sua paixão, ou loucura, pelo esporte fez com que
ele transformasse sua casa em um verdadeiro paredão indoor. É por isso que, na situação citada a cima,
Maximo teria uma outra atitude: Ele desligaria a TV e simplesmente escalaria até seu quarto.

A rota do vídeo é conhecida como a rota do sofá. Ela é de inclinação -6a+ V2, e é uma verdadeira loucura.

[fblike]

This entry was posted in ESCALADA and tagged CASA ESCALÁVEL, HOME BOULDERING, MAXIMO KAUSCH
by KANUI. Bookmark the PERMALINK.
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