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Cane Creek Thudbuster
kan være svaret hvis du
savner flyten i terreng-
et eller sliter med
vondt i ryggen. Særlig
hvis du har en sykkel
uten bakdemper
(HT/hardtail) som du
bruker en del på stier.

Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

Det finnes to hovedtyper dem-
pende setepinner. Det er de
enkle og rimelige teleskoputga-
vene, som fjærer i setepinnens
retning, og de mer avanserte
parallellogramutgavene, som
sørger for at setet beveger seg i
motsatt retning av bakhjulet når
du kjører over en ujevnhet.

Jeg har kjørt på stier i mange
år, og har brukt hardtail med
stiv setepinne og begge typer
dempende setepinner. Jeg har
også brukt fulldempede sykler.
Nedenfor får du noen av mine
erfaringer, men vi kan røpe at
det forundrer oss stort at ikke
flere bruker dempende sete -
pinner på sine hardtails når de
sykler i terrenget. 

Dempende kontra stiv setepinne
+ Bedre komfort
+ Mindre belastning på kroppen på

lange ritt
+ Bedre fremkommelighet i ter-

renget (bakhjulet holder mer
kontakt med underlaget)

+ Mer flyt i syklingen, dvs du bruker
mindre krefter.

+ Mindre sannsynlighet for punkte-
ring

- Sykkelen blir 350 gr tyngre
- Litt gynging når du sykler, men

det blir du vant med (ikke mer
enn en fulldemper) 

Det er ingen tvil om at sete-
pinnene med parallellogram-
funksjon er de beste. Grunnen
til det er at bakhjulet beveger seg
i en svak bue oppover og frem-
over når det treffer en hump,
siden bakhjulet dreier om for-
hjulets kontaktpunkt med bak-
ken (A). En parallellogram-dem-
per beveger seg i tilnærmet mot-
satt retning og motvirker beve-
gelsen fra bakhjulet. Setets
avstand til pedalene endrer seg
heller ikke noe særlig. 

En setepinne med teleskop-
demping fjærer i en annen ret-
ning (blå pil) enn bakhjulet
beveger seg. Det fører til at en

begrenset del av ujevnhetene i
bakken tas opp. I tillegg endrer
avstanden til pedalene seg mye.

Sannsynligvis ble parallello-
gramfunksjonen på setepinnen
funnet opp av nordmennene
Hals og Lauritsen. I et par
omganger har produktet deres,
Cane Creek Thudbuster blitt
solgt, men det er nå dessverre
vanskelig tilgjengelig. Et godt
alternativ er amerikanske Cane
Creek sin Thudbuster, som sel-
ges blant annet på www.cycle-
components.com. 

Dempende setepinne i forhold til 
en fulldempet sykkel
+ Mye billigere
+ Stiv når du står og tråkker (med

låsbar frontdemper blir det futt)
+ 650gr lettere?
+ Enklere å vedlikeholde
+ Mer følsom for jevne dumper og

ujevnheter i underlaget
+ Pedalene slår mindre ned i bak-

ken siden en fulldemper mister
høyde til krankhuset når den
demper

- Konstant trykk mot skrittet siden
setet følger etter når du reiser
deg en til to cm. 

- Fulldemperen demper også når du
står i pedalene i skikkelig roc-
k’n’roll-partier, slik som i områder
med veldig mye steiner og røtter,
eller når du lander etter hopp.

Stiv setepinne, Thudbuster
eller fulldemper
Er underlaget helt jevnt, som

asfalt eller slette grusveier, er
stiv setepinne tingen. Birkebei-
nerrittet ligger i grenseland. Er
underlaget preget av jevne dum-
per, enten på grusvei, eller stier
som er slette med en og annen
stein eller rot, er en Thudbuster
et like bra alternativ som en full-
demper. Er underlaget preget av
MYE røtter og steiner, slik at det
rister hele tiden, vil en fulldem-
per være et bedre alternativ.
Grunnen er at du på slikt under-
lag vil stå litt i pedalene og tråk-
ke, og da får du mindre nytte av
Thudbuster, mens en fulldem-
per fremdeles vil dempe. Har
du vondt i ryggen, kan en Thud-
buster være et godt alternativ
selv til bysykling og søndagstu-
rer på skogsbilveier.

Har du en sykkel med front-
demper, og sykler en del på
grusveier og litt stier, samt ritt
som Farrisrunden, Vestmarks-
rittet og Birken, vil jeg foreslå
en Thudbuster. Bruker du mye
tid på stier, liker tekniske utfor-
dringer, sykler noen rene ter-
rengritt som Scottcup og Bukke-
rittet, bør du vurdere en full-
demper. Grunnen til at jeg sier
vurdere, er at en ny fulldemper
fort koster 5000 til - 10 000
mer enn en hardtail av samme
kvalitet, og du må ta stilling til

om den ekstra investeringen er
verdt det - prøv en fjærende
setepinne før du bestemmer
deg, det er en rimelig investe-
ring.

La demperen ta slagene
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