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Kausch revela perrengues e curiosidades durante expedição nos
Andes

O alpinista percorrerá a região de Antofagasta de la Sierra, na Argentina, a bordo de sua motocicleta. Foto: Maximo Kausch

Durante a última expedição, ele usou óleo de cozinha ao invés de um produto específico para o motor da motocicleta. Foto: Maximo Kausch

O montanhista tenta chegar a 60 cumes conquistados na região dos Alpes. Crédito: Maximo Kausch

Durante a expedição nos Andes Kausch não estará sozinho. Na verdade a 'companheira' será novamente sua
motocicleta – modelo de 250cc que utilizou na temporada anterior. Além dos perrengues que enfrenta durante a
viagem, ele revela um detalhe que torna o desafio ainda mais difícil.

"O grande problema no passado foi que eu jamais tinha andado de moto. Agora aprendi um pouco, mas o maior
problema é a mecânica dela. Em setembro e outubro de 2012 o modelo passou por incríveis maus tratos."

Leia mais: Alpinista Maximo Kausch supera desafios nos Andes e busca recorde

A habilidade para controlar as duas rodas também rende boas histórias. "Imprevistos são bem comuns. Tive muitos
acidentes de moto, já atropelei uma vaca, cai em gretas de gelo a também fui atacado por um cachorro a incríveis
4.500 metros de altitude. Em Mendoza ocorreram problemas mecânicos. Acho que o fato de eu ter usado óleo de
cozinha ao invés de um produto específico para o motor não foi uma boa ideia", lembrou o montanhista que
investiu apenas mil reais para alcançar os oitos picos. "É extremamente barato se considerarmos o número de
montanhas."

Durante o percurso até os cumes, a região também apresenta outras dificuldades como traços dos antigos conflitos
armados que marcaram a América do Sul nas últimas décadas. "No Colorados tem algumas minas terrestres que
foram colocadas pelo Chile, em 1978, para isolar a fronteira. São minas feitas para atacar tanques de guerra. Acho
que minha moto não vai segurar. Tive o mesmo problema na última expedição, quando avistei minas há cinco
metros da moto. Agora vou tentar acessar o lado sul para evitar problemas", revelou.

Para se manter vivo e superar todos esses fatores, Kausch se prepara de forma simples. "Escalo o ano todo, então
não é necessário outro treinamento. Preciso mesmo é tempo para descansar". Durante esse tipo de viagem ele
ainda destaca que carrega somente o necessário, além de um iPod que julga 'inútil', mas fundamental para seu
equilíbrio mental. "Normalmente o que eu faço é pegar algo, olhar e pensar: vou morrer se eu não tiver isso? Se a
resposta for negativa eu não levo."

Já o clima é um ponto que merecer atenção redobrada. O alpinista utiliza calçado especial para evitar riscos, já que a
temperatura nesta época do ano é ainda mais baixa. "Está muito frio por aqui e as montanhas onde estou indo já
estão parcialmente cobertas de neve. Normalmente vou bem rápido, pois levo botas semi-rígidas que são mais leves
– porém a margem de erro é bem menor. Uma parada de alguns minutos já é suficiente para congelar pés ou mãos.
Por isso tenho que me manter em movimento constante enquanto estou na montanha."

De forma solitária e sem qualquer crença religiosa, Kausch segue em busca de mais um recorde na montanha.
"Acredito que nada ou ninguém têm alguma influência no que fazemos ou temos. Montanhas nos convertem em
pessoas simples. Além disso, ir sozinho é mais fácil e também há poucos parceiros para eu dividir esse tipo de
atividade sem qualquer comodidade. Neste desafio, mais uma vez estarei em alguns lugares mais hostis e remotos
do planeta em uma moto. Tudo pode acontecer. Vamos ver o que acontece e quantos perrengues terei para contar!'
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