Den perfekte maratonsykkel
kan en få både en og to sykler – vi valgte
imidlertid et hjulsett av ypperste klasse. Prisen er tilsvarende som for de beste systemhjulsettene fra Mavic og DT, men de er
omkring 300 gram lettere.

I serien «Den perfekte maratonsykkel» har vi så lang montert
bremser, gir, styre, dempegaffel
og sete/setepinne på rammen.
Denne gangen skal hjulene
monteres.

Valg av dekk
Som vi har skrevet om i artikkelen om tips
ved dekkvalg, er det å velge det riktige dekket som valg av skismøring – det bør tilpasses forholdene. Til Birkebeinerrittet er min
målsetting å komme raskest mulig frem.
Utfordringen min er å greie å henge på i
motbakker. I terrenget holder jeg godt følge
med feltet. Jeg tar også sjansen på en punktering om det er mulighet for å knipe noen
minutter eller sekunder på min gamle
rekord over fjellet. Valget faller derfor på et
lettrullende grusracerdekk. Jeg har hatt god
erfaring på tidligere ritt med Maxxis Flyweight 330 (330 gram), og velger å sette på
det. Det veier litt mer enn MaxxLite 310 (310
gram), men er etter min oppfatning et dekk
som rulle minst like bra, har større volum
og bedre grep.
Til røffere maratonritt og rundbaneritt
(sti) i Norge, kommer jeg til å kjøre på Maxxis CrossMark eXCeptionseries. Dette dekket har større volum og grep for bedre komfort og sidegrep og lavere punkteringsfare.
Dekket har også godt grep over sleipe røtter
og steiner. Dette dekket veide i fjor 530
gram, men i år ligger det på rundt 500
gram.

Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

Gjennom et helt år skal du få en grundig
gjennomgang av hvordan en terrengsykkel
er bygd opp, hvilke egenskaper de forskjellige komponentene har, og hvilken betydning
dette har for deg som sykkelrytter. Samtidig
bygger vi opp en sykkel fra bunn av, og den
som kommer nærmest å gjette totalvekten
på den ferdige sykkelen kan vinne en Hard
Rocx Helium R7 til en verdi av 21 000 kroner.
Om hjul
To hjul er det som gjør sykkelen til det
minst energikrevende fremkomstmidlet for
mennesker. Genialt og enkelt. 12 – 16 – 20
– 24 er hjulstørrelsen i tommer som de fleste av barna er innom på veien til en voksensykkel med 26 eller 28 tommers hjul. 26”
er størrelsen som er vanlig på terrengsykler
mens 28” brukes på hybridsykler og etter
hvert enkelte terrengsykler.
Et komplett hjul består av dekk, slange,
hurtigkobling og selve hjulet. Et hjul er
igjen er bygd opp av felg, nav, eiker og
nipler.
Et godt hjulsett ruller godt og er behagelig
å kjøre på. Lav vekt og pris og et pent utseende er også viktig. Får vi velge fra øverste
hylle, setter vi også pris på at det er holdbarhet og krever lite vedlikehold. Mer om hva
som påvirker de ulike egenskapene kan du
lese om i testen av hjulsett i en egen artikkel.
Hjulsett
Et hjulsett kan endre mye av både kjørefølelsen og utseendet på sykkelen. I tillegg er
det nok den komponenten med størst
potensial for å spare vekt. Da vi skulle velge
hjulsett til vår drømmesykkel, hadde vi
muligheten mellom å velge et av de supre
systemhjulene som har vært omtalt i artikkelen tidligere i denne utgaven, eller å få
bygget et eget hjulsett. Kvaliteten på systemhjulene er mer enn gode nok, men vi kunne
spare ytterligere vekt om vi tok hensyn til at
jeg veier under 80 kg og at jeg er rimelig
flink til å svinge utenom de største steinene.
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Hjuldeler. Foto: Tord Bern Hansen

Fakta

Vi bygger sykkel

Maxxis CrossMark ovenfra (til venstre), og
fra siden.

Gjennom et helt år skal du få en grundig
gjennomgang av hvordan en terrengsykkel er
bygd opp, hvilke egenskaper de forskjellige
komponentene har, og hvilken betydning dette
har for deg som sykkelrytter. Samtidig bygger vi
opp en sykkel fra bunn av, og den kan du gjette
totalvekten på. Vi startet med en ramme og har
så langt satt sammen cockpit (sete, setepinne,
styre, stem, holker og distanseskiver) og montert
gir, bremser og dempergaffel. Vi samarbeider
med ledende leverandører i Norge for å velge
lette kvalitetskomponenter som skal tåle en
trøkk. Drømmesykkelen skal ikke bare tåle de
enkleste grusdekte maratonrittene her hjemme,
men også egne seg til maratonritt av tøffere
karakter og med mer sti. Eksempler er P4-rittet,
nykommeren Bukkerittet, og Transalp – Europas
hardeste terreng etapperitt.

Se www.nettbirken.no
Der ligger artikkel nummer 1 til 5, samt en artikkel om hvordan man stiller inn sykkelen riktig.

Maxxis Flyweight 330 ovenifra.

Faksimile: Birkebeiner´n 2-2007.

Komponentene

Nav ExtraLite UltraRear SPD

Nav ExtraLite UltraFront SPD

Siden dette skulle være et hjulsett til konkurransebruk kunne vi også tillate oss å
montere nav med mindre slitestyrke.
Vi ønsket imidlertid et hjulsett som fortsatt rullet godt, hadde tilsvarende stivhet
som de beste systemhjulsettene og kunne
kjøres slangeløst. Siden vi ikke kunne få alt,
har vi akseptert et nøytralt utseende, og en
pris på nivå med de dyreste systemhjulsettene.

fra Mavic og DT. Tross lavere vekt har vi hatt
god erfaring med tilsvarende felger som har
vært i røff bruk i over ett år. Er du lett og
skal bruke hjulene til penere sykling og
ønsker det letteste som finnes, lager NoTubes en felg som veier omkring 300 gram.
Navene er fra Extralite og er levert av Dogstar. Med disse navene sparer vi omkring
150 gram i forhold til de nyeste XTR navene
fra Shimano eller 240S navene fra DT.
Behovet for vedlikehold er imidlertid forventet å være større.
Resultatet er et skivehjulsett hjulsett på
rekordlave 1288 gram med en veiledende
pris på 10160 kroner. For denne summen

Rekordlav vekt
Vi har valgt NoTubes Olympic disc-felger fra
Dogstar som veier 355 gram/stk. Dette er
hele 50 gram lavere enn de letteste felgene

I denne utgaven monterer vi dempergaffel og
styrelager. Utstyret er godt testet, og rammen og
de fleste komponenter har vært i bruk i flere
måneder både i konkurranser og på trening. De
neste komponentgruppene som skal monteres i
kommende nummer er:
– krank, drivverk, pedaler (4/2007)
Den ferdig bygde drømmesykkelen blir stilt ut
på Birkebeiner’n sin stand på Norsykkelmessen i
Håkonshall etter målgang på Birkebeinerrittet i
2007.

Forfatteren
Tord Bern Hansen er utdannet sivilingeniør, og
arbeider til daglig som bedriftsrådgiver med
prosjektledelse og utvikling av kvalitetssystemer i
konsulentselskapet Avenir.
Terrengsykling har vært
en sentral fritidsaktivitet
siden han kjøpte sin første
terrengsykkel i siste halvdel av 80-tallet. Han har
deltatt i alle birkebeinerrittene og har tatt merket
hver gang.
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Slange eller slangeløst
Slanger veier fra snaut 100 til
200 gram. De vanligste slangene
er sorte og av butyl. I tillegg
lages det slanger av lateks.
Fordelen med lateksslanger er at de tåler
mer enn butylslanger med tilsvarende vekt.
I tillegg reduserer lateksslanger rullemotstanden noen brøkdeler. Ulempen er imidlertid at de lekker luft, og at du nok må
pumpe opp dekket et par ganger i uken.
Med andre ord ikke noe for mosjonisten.
Alternativer
Et annet alternativ er å bruke slangeløse
dekk. Slangeløse dekk har litt mer gummi i
dekkveggene enn sine brødre beregnet på
slanger. Fordelen er at du kan sykle med
lavere luftrykk i terrenget uten å øke faren
for punktering. Det gir høyere komfort og
bedre grep. Ulempen med slangeløse dekk
er at utvalget er mindre og de er vanskeligere å ta av og på felgen ved punktering. I
tillegg trenger du en felg som er beregnet
på slangeløse dekk (UST), eller du kan bruke et spesielt felgbånd.
Flere aktive ryttere og ivrige mosjonister
bruker lateksvæske i vanlige dekk. Dette er
en forseglingsvæske som man heller inn i
vanlige dekk. Denne væsken tetter porer og
småhull i dekkene. I tillegg vil forseglingsvæsken tette småhull som kan oppstå i dekket under sykling. Jeg har selv kjørt over spikermatter som en reklamestand hadde lagt
ut på Rena i forkant av fjorårets ritt. I en
kort stund sprutet det lateksvæske ut av dekket, men så ble det tett. Fordelen med slik
forseglingsvæske er at de fleste dekk kan
brukes slangeløst og du får slangeløse dekk
som er lettere enn vanlig dekk og slange. I
tillegg er rullemotstanden lavere enn for
UST dekk og dekk med slange. Montering
krever litt ekstra så det blir nok aldri noe for
mannen i gata, men for ivrige syklister er
det absolutt verdt et forsøk. Vanlige dekk
har også tynne dekkvegger slik at de blir
ekstra sårbare for punktering i terreng med
mye steiner, som sliter på dekkets sidevegg.

Mer enn bare
pulsklokke!

FLATT: Bytting av slange har de aller fleste syklister vært med på. Bildet er fra Rondane multisport. Foto: Eivind Bye

I byggeprosjektet vil vi bruke Maxxis Flyweight butyl slanger på 92 gram/stk. Om
Birken blir kjørt med disse slangene eller
med lateksvæske er avhengig av sommerens
erfaring. Jeg har god erfaring med lateksvæske i større dekk som CrossMark, men
har ikke prøvd det noe særlig i så tynne
dekk som Maxxis Flyweight.
Hjulstørrelse
Inntil for et par år siden var 26” hjul enerådende på terrengsykler. Gary Fisher blåste
liv i debatten om 26” er det beste med lansering av begrepet 29’ers. Hjulene er imidlertid ikke 29”, men 28” med vanlige terrengdekk.
Fordelen med 28” hjul er at større hjul
har lavere rullemotstand, de forserer ujevnheter i terrenget bedre og gir mer stabilitet.
Ulempen er at sykkelen blir tyngre pga større hjul og lengre gaffel. Større hjuldiameter
og høyere vekt gjør også sykkelen tregere å
manøvrere i teknisk terreng. Siden 28”
er forholdsvis nytt på markedet, er

imidlertid utvalget vesentlig mindre enn for
26”.
I Birkebeinerrittet og andre teknisk enkle
traseer, vil nok en sykkel med 28” være godt
egnet. I mer teknisk terreng med hyppigere
retningsendringer og stigninger har nok
sykler med 26” hjul fremdeles en fordel.

Forerunner er en virtuell
treningspartner med
nøyaktige data for fart,
distanse og tempo.
Forerunner er glimrende
hjelpemiddel for dem som
vil forbedre fysisk form,
stramme opp figuren eller
sprenge grenser i trening
eller konkurranse.

Hurtigkoblinger
Vanlige hurtigkoblinger veier fra 90 til 150
gram. Vi har valgt å sette på Tune sine hurtigkoblinger fra Trollsport. De
veier 53 gram for et par, og er
enkelt og greit
tysk kvalitet
som fungerer godt. I
tillegg er
de det letteste en får
tak i.

Oppsummering hittil i byggeprosjektet
Vi har valgt å sette på et hjulsett som Dogstar har laget spesielt for oss. Dette er blant de letteste skivehjulsettene som kan bygges, og de er gode
nok til maratonbruk.
Vi har nå montert komplett hjulsett med dekk og slanger, gaffel, skivebremser, gir, styre og sete/setepinne på rammen. Den opplagte forskjellen så
langt, er at vi har en stivere og stiligere ramme og vesentlig bedre bremsekraft. Dekkene gir oss også bedre grep og komfort. Mye lavere vekt på
hjulsettet og andre komponenter har gitt en sykkel som er enklere å manøvrere og sykkelen føles vesentlig enklere å akselerere. Girutrustningen
fra Shimano som står på Hard Rocx Helium R7 holder topp kvalitet, og den beholder vi.
Så litt tall på slutten, for vektfreakene og økonomene. Besparelsen hittil har vært nesten 1700 gr, og det er mye når R7 i utgangspunktet veide
under 10 kg. Vekten er nå redusert fra 9993 gram som vår Helium R7 opprinnelig veide, til 8304 gram. De som har fått seg en overraskelse, får bare
slenge seg over mobilen og sende noen nye sms med gjett på vekten. I særklasse står hjulsettet for den største enkeltbesparelsen med 742 gram.
Byttet som kostet minst pr reduserte gram har vært skumholkene fra BBB. Reduksjonen kostet oss 5 kr/gram. Den dyreste reduksjonen var bytte av
setepinne. Det kostet oss 66 kr/gram. I beregningene har vi ikke tatt med at delene vi har byttet ut, kunne vært solgt.
Ekstrakostnaden for å kjøpe de lettere delene vi har satt på inklusive Rock Shox SID wc, fremfor det som sitter på Helium R7, er omkring 21 000 kroner regnet med veiledende priser i Norge. I tillegg kommer ekstrakostnaden for karbonrammen. Vi har med andre ord brukt like mye på ombygging som Helium R7 kostet i utgangspunktet.
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Kontakt din nærmeste forhandler!
Importør: Belanor AS, www.belanor.no

>>> Hva

betyr redusert vekt?

En lett sykkel gir deg en utrolig god kjøreopplevelse da den virker kvikk og rask. Dette virker utvilsomt inn på psyken, og kan
hjelpe deg raskere opp til Skramstad og
andre motbakker. Forskjellen på en sykkel
til 10 000 kroner og en til 20 000 kroner
kan være 2-2,5 kilo. Hvis vi ser bort fra den
psykologiske effekten, hva vil en sykkel som
er så mye lettere faktisk bety?
Jo brattere oppover det er, jo større betydning får vekten. Opp til Skramstad er fordelen
beregnet til 20-30 sekunder om du sykler dit
på rundt 30 minutter. Hele Birkebeinerrittet
har 1400 til 1500 høydemeter og fordelen er
sannsynligvis omkring halvannet minutt om
du sykler på 3-3,5 timer. Sykler du med lavere
fart, er besparelsen litt større. I Birkebeinerrittet er det «dessverre» slik at de kreftene du
ikke trenger å bruke på å dra med deg 2,5 kilo
oppover i stor grad blir spist opp av økt luftmotstand da hastigheten er høy. Gjennomfører du et ritt som Ischgl Ironbike på 77 km og
3600 høydemeter, og med bakker som er så
bratte at rosinbakken minner deg om en rolig
sykkelferie i Danmark, antar jeg at besparelsen kan ligge på 5-7 minutter.

Tipp vekten på
drømmesykkelen

Tipp vekten på komponentene

I hver utgave kan du gjette vekten på en av komponentene som monteres i den neste utgaven. Svaret
sendes inn på SMS. Hvilken komponent det gjelder,
samt svarfrist angis i hver artikkel. I neste utgave
avslutter vi byggingen av drømmesykkelen med montering av drivverk. Gjett vekten på pedalene vi setter
på ved å sende SDpedal <vekt i hele gram> til 1985.
Husk navn og adresse. Til sammenligning veier pedalene på Helium R7 396 gram. Hver sms koster 5 kroner.
Frist for å sende inn svar er 25. mai Vinneren får en
Polar S725X pulsklokke til en verdi av 3399 kroner.

I hver utgave får du mulighet
til å gjette vekten på den ferdige drømmesykkelen på
sms. Den som kommer nærmest, vinner en Hard Rocx
Helium R7 til en verdi av
21 000 kroner. Det er ingen
begrensninger på hvor
mange ganger du kan gjette.
Vinneren kåres etter juniutgaven i 2007. Hvis to har tippet likt, vinner den som
sendte inn sms først. Vinneren utfordres til å gjennomføre Birkebeinerrittet
2007 på vinnersykkelen. Det
blir premier til nummer 2-5
også. Send SDSykkel
<vekt i hele gram> til
1985. Husk navn og
adresse. Tjenesten koster
10 kroner per mottatte
melding. Frist er 15. juli
2007.

Disse er med

• Trollsport stiller med produkter fra Tune – www.trollsport.com
• Hard Rocx stiller med ramme og utloddssykkel – www.hardrocx.no
• Sportpartner stiller med Easton komponenter – www.sportpartner.no
• Racing Depot stiller med produkter fra Selle Italia – www.racingdepot.no
• Dogstar stiller med produkter fra NoTubes og Extralite – www.dogstar.no
• Deler stiller med produkter fra FSA, BBB, Formula og Maxxis – www.deler.no
• Shimano Nordic Cycle stiller med Shimano komponenter – www.shimano.com
• Stians Sport stiller med produkter fra Xpedo, Topeak og Rock Shox – www.stians-sport.no

Helium R7 (veiledende 21000 kr)
Del
Ramme
Gaffel

Vekt Crudus
Maximus Beskrivelse
1 720 Race 3 AN-6
Aerospace aluminium
1 938 Manitou R7 Super Lockout

Styrelager
Gruppe, gaffel
Styrestem
Distanseskiver
Styre
Holker
Sadel/sete
Setepinne

121
2 059
158
14
166
50
312
342

Ritchey Zero Logic WCS
Ritchey WCS V3 oversized (28,6 mm)
Aluminium
Ritchey WCS
Skum holker
Selle Italia SLR XP 180 gr
Ritchey WCS V2

1 552

1 664
152
10
154
50
192
226

46 Promax aluminium
22
1 088
806
2 065 Shimano xt-nav med DT
2 030
Competition eiker og Ritchey felger
Hurtigkoblinger
180 Shimano Deore XT
120
Dekk
950 Maxxis MaxxLite 310
620
Slanger
388 Maxxis Ultralight
246
Felgbånd
42 0,65 mm
42
Gruppe, hjul
3 625
3 058
Bremsehendler
481 Avid Speed Dial 7
185
386

Kabler, brems
64
Girsjalter
Front-/kjedegir
176
Bak-/navgir
265
Kabler, brems
75
Gruppe, gir
og bremser
1 447
Krank
1 081
Kasett/klinge
361
Kjede
275
Pedaler
421
Gruppe, drivverk 2 138
Sum
12 077
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Avid Single Digit 7

388

Bremsewire og -strømper
Shimano XTR Rapidfire Plus (2007)
Shimano XTR (2007)
Shimano XTR (2007)
Girwire og -strømper

64
205
155
195
75

Shimano XTR (2007)
Shimano XT (11-32)
Shimano LX/XT - HG-73
Ritchey MTB V-4 Comp

1 267
782
264
276
396
1 718
9 993

Beskrivelse
RACE 5 Alpha Carbon, 18,5"
uten v-bremsfeste
Rock Shox SID wc m/lok 1 284 out
på gaffelbein og 205 mm styrerør
FSA Orbit lager ( 86 gr) og
Extralite Ultrastar stjerne (9 gr)

Besparelse
fra Helium til
Vekt Carbonium
1 186
294

Reduksjon i
%
20 %

268

17 %

95

17

15 %

1 379
110
4
106
28
132
188

285
42
6
48
22
60
38

17 %
28 %
60 %
31 %
44 %
31 %
17 %

24
592
1 288

-2
214
742

-9 %
27 %

53
646
184
12
2 183
489

67
-26
62
30
875
-304

140

248

0
218
126
198
75

64
-13
29
-3
0

180

1 246

21

420
2 084

0
8 304

1 689

112

Seteklemme
Gruppe, cockpit
Hjulsett

Bremser

Den perfekte maratonsykkel

Besparelse
fra Crudus
Vekt til Helium
1 480
240

395
Extralite Ultrastem 110 mm
BBB BHP-31 Carbonspacers 10 mm
Easton EC90SL, 25,4 mm
BBB foamgrip m/plugger, BHG-28
Selle Italia Kit Carbonio Easton EC90
300 mm i 27,2 mm diameter
og Use foring opp til 31,6 mm
BBB BSP-80
282
Extralite nav og eiker med
NoTubes Olympic disc-felg
Tune AC 16+17
Maxxis 330 Flyweight
Maxxis Flyweight m/presta ventil
Stans Felgteip
567
Formula Oro Puro (f+b)
skivebrems m/adapter for IS
NoTubes aluminiumsskiver
m/festebolter (20 gr)
Inkludert i hendel og kalipervekt
Shimano XTR Rapidfire Plus (2007)
Shimano XTR (2007)
Shimano XTR (2007)
Girwire og -strømper

29 %

2%

