Den perfekte maratonsykkel
I serien «Den perfekte maratonsykkel» har vi nå kommet så
langt at kun drivverket gjenstår
å montere.
Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

Gjennom et helt år har du fått 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
har vi bygget opp en terrengsykkel fra bunn
av, og gitt deg et innblikk i hvordan en terrengsykkel er puslet sammen.
Drivverk
Det eneste vi mangler på sykkelen nå, er
drivverket. Det skal sørge for at beinbevegelsene dine fører til at bakhjulet går rundt.
Vi trenger da pedaler, krank, kjede og kassett. Ikke en komponentgruppe den jevne
syklist reflekterer over, men noen viktige,
gode og spennende valg er mulig. Som
ellers ønsker vi at delene er sterke, lette og
rimelige, samt at de krever lite vedlikehold.
Pedaler
De fleste terrengsyklene kommer i dag med
klikkpedaler. Dette er pedaler som krever at
du har en liten metallkloss festet til sykkelskoen. Metallklossen (cleats) fester skoen til
pedalen. Det finnes flere ulike typer pedaler
på markedet, og en del marker går om hverandre. De vanligste typene er de som er
kompatible med Shimano sitt system (spd),
Time og Eggbeater.
Klikkpedaler gir mulighet for å få et bedre
tråkk siden pedalene kan trekkes opp i tillegg til å skyves ned. Det er også lettere å
hoppe over hindre med sykkelen, og du får
bedre kontroll i utforkjøringer siden du ikke
så lett mister fotfestet.
Hvis vi skal kjøpe klikkpedaler, skal vi kjøpe kombipedaler eller ikke? Fordelen med
kombipedaler er at disse enkelt kan brukes
med vanlige sko siden de har vanlig «platform» på den ene siden og låsesystem på
den andre. Ulempen er at man må fikle litt
for å få riktig side opp når man sykler i skogen. Låsesiden er den tunge siden, og henger vanligvis ned. Det er ikke forskjell i kvaliteten på låsemekanismene på vanlige
klikkpedaler og kombipedaler. Vanlige klikkpedaler med låsesystem på begge sider er
ofte litt rimeligere og lettere. Det finnes
plastplattformer som kan settes fast i vanli-

ge klikkpedaler slik at de fungerer godt med
vanlige sko. Plastplattformene kan tas av
når man skal sykle i skogen.
Vår oppfatning er at kombipedaler egner
seg best til skole-/jobb og grussykling. Skal
man sykle i skogen anbefales vanlige klikkpedaler eventuelt med bruk av plastplattform når man ikke bruker sykkelsko. Det
går imidlertid greit å bruke vanlige sko på
klikkpedalene uten plastplattform.
Det finnes mange pedaler på markedet.
Har du to sykler, er det praktisk å ha samme
pedalsystem på begge syklene slik at du
slipper å ha et par sykkelsko til hver sykkel
(pedalsystem).
Vi har valgt å sette på en Shimanokompatibel pedal fra Xpedo på vår maratonsykkel
da dette er det dominerende systemet, og
dermed gir mange valgmuligheter. Siden vi
bare skal bruke sykkelen til trening og konkurranser har vi kostet på oss en veldig lett
pedal på kun 216 gram med titan både i
kropp og aksling. Dette er nesten halve vekten av det som er vanlig. Ulempen er at dette er en pedal med vektbegrensning på
85kiloog at pedalens lagre har begrenset slitestyrke slik at man ikke kan forvente at den
varer evig om du bruker den daglig hele
året.
Første gang med nye pedaler
Ofte kan man slite litt med å komme ut av
pedalene de første dagene/ukene. Vi tror at
det skyldes både mangel på øvelse og at
kloss og pedal må slites litt til hverandre. Til
å begynne med kan det være en fordel å ha
fjæren slakt innstilt, og heller stramme den
litt etter hvert. Et triks til å begynne med,
kan være å ta på litt fett for å redusere friksjonen mellom sko/kloss og pedal. Det er
nok også viktig å bruke pedalene litt før
man drar rett ut på trafikkert vei, sykkelkonkurranse eller trening. Både voksne og barn
kan falle på de underligste måter i tilvenningsperioden, og det bør skje i trygge
omgivelser. Vi anbefaler at dere tar turen til
en stor gressplen eller andre steder med
mykt underlag. Her kan dere øve på å ta føttene ut og inn av pedalene til dere greier det
uten å se ned eller å falle.
Krank og kassett
Kranken består av krankarmer, tannhjul og
kranklager. Kassetten er tannhjulene bak.
Det vanlige er 3 tannhjul (kjedehjul) foran
og 9 bak, slik at sykkelen får 27 gir. De siste
årene har det blitt normalt med henholdsvis
22, 32 og 44 tenner foran og fra 11 til 32 tenner bak. Mange tenner foran og få bak gir
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Gjennom et helt år har du fått 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 har vi
bygget opp en sykkel fra bunn av, og den kan
du gjette totalvekten på. 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.
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tung utveksling og mulighet for å tråkke i
høy hastighet. Få tenner foran og mange
bak gir lette gir slik at selv de bratteste bakker kan forseres uten å slite seg helt ut.
Utfordringen blir heller å holde balansen
etter hvert som farten blir lavere. Sykler du
blanding av grus og sti, og ikke er blant de
raskeste i klassen i Birken, holder det lenge
med normalutvekslingen nevnt over. Bruker
du sykkelen mye i terrenget kan det være en

fordel å gå opp til 34 tenner på det største
tannhjulet bak slik at du kan sykle lengre
på det midterste foran før du må gire ned
til det minste, men behold fortsatt 11 som
det minste bak for å kunne opprettholde
høy fart i lette partier. Er du en grusracer
med mye trøkk i beina, kan du vurdere å gå
opp til 46 eller 48 tenner foran. Enkelte
sykler beregnet for konkurransebruk selges
bare med to kjedehjul foran. Størrelsen er
da vanligvis 44 og 29 tenner. Vurder om 29
tenner foran gir deg lett nok utveksling. Er
du en mosjonist som sykler mye i bakker,
eller om du skal til alpene for å sykle oppover, er mitt råd å holde seg til 3-delt krank.
Den vanligste lengden på krankarmene
for terrengsyklister er 175 mm. Barn og personer under 170 cm kan med fordel velge
kortere krankarmer. Enkelte sykkelprodusenter har en lengde på krankarmene som
er tilpasset rammestørrelsen slik at rammer på 15-16” har 170 mm krankarmer
mens 17” rammer har 172,5 mm.
Før satt hele kranklageret inne i rammen. For ti år siden var den vanligste løsningen kranklagre med firkantede stålakslinger. Dette var holdbare lagre. Ulempen
var at de var tunge grunnet stålakslingen og
at liten kontaktflate mellom aksling og
krankarmer gjorde at de ikke ble stive nok.
Bransjen etablerte en ny standard, som
heter ISIS, i etterkant av at Shimano lanserte sin oktalink. ISIS- og oktalink-lagrene
hadde hule akslinger med mye større diameter enn firkantakslingene. Krankene ble
dermed stivere og lagrene kunne lages let-

tere. Ulempen var imidlertid at det ble mindre plass til kulene da rammen har en standard størrelse. Mindre kuler første dessverre til at disse kranklagerne var mindre holdbare. I 2003 kom Shimano med sin forrige
XTR-gruppe. Denne hadde løst problemet
ved å legge lagrene på utsiden av kranken
ved at lagerskålene ble skrudd inn fra hver
sin side. På denne måten kunne de ha en
stor, tykk og hul aksling samtidig som
kulene i lagrene kunne være store. Shimano var ikke de første på markedet med denne løsningen, men de var store nok til at
andre leverandører valgte å følge etter med
tilsvarende løsninger.
På Helium R7 sitter det en XTR krank.
Dette er en krank som er stiv, og som veier
under 800 gram. Den er med det den letteste kranken som produseres i stort volum.
I tillegg vet vi at produktene fra Shimano
alltid holder høy kvalitet. Vi har derfor valgt
å beholde denne kranken på vår drømmesykkel. Bak har vi satt på en Shimano XTR
kassett med 11-34 utveksling og tannhjul i
titan. Skal du ha noe lettere må man velge
kassetter med tannhjul i aluminium. Disse
har imidlertid kort levetid.

Faksimile: Birkebeiner´n 3-2007.

Komponentene
I denne utgaven monterer vi krank, drivverk og
pedaler. Utstyret er godt testet, og rammen og
de fleste komponenter har vært i bruk i flere
måneder både i konkurranser og på trening. 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 som sitt spesialfelt. Han er ansatt 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.

Kjede
Prisen på vanlige kjeder har vanligvis
sammenheng med slitestyrken. Et vanlig
kjede veier fra 270-300 gram. Såfremt en
passer på at kjedet er laget for riktig antall
tannhjul bak (7, 8, 9 eller 10-delt), går kjedene om hverandre. Det er kanskje en fordel å bruke samme produsent på kjede som
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Avslutning
av byggeprosjektet

>>> på drev, men selv har jeg ikke

erfart problemer med forskjellige produsenter.
På vår drømmesykkel har vi
valgt å sette på et kjede fra produsenten KMC med betegnelsen X10SL Gold. Dette er et
kjede for de som har et forhold
til sykkelen som går ut over det
rasjonelle. KMC produserer kjeder på lisens for blant annet
Shimano i tillegg til egenproduksjon, så de har nok god greie
på hva de driver med. Hva skjuler seg bak alle bokstaver og
tall?10, står for at kjedet er
beregnet til 10-delte kassetter.
SL står for Super Light og Gold
henspiller seg på fargen. Gullfargen kommer av at kjedet er
belagt med titaniumnitrit. Kjedet finnes også i vanlig sølvfarge
og til 9-delt.
Kjedet vi har satt på veier 241
gram for 114 ledd. Til sammenligning veier et 9-delt XT-kjede
fra Shimano 284 gram. 40 gram
er vel som en slurk vann eller en
sportsbar, så det er ikke mye vi
snakker om, men det er over 15
prosent, og med samme filosofien på alle sykkeldelene, så snakker vi om at raceren veier under
syv istedenfor åtte kilo, grusraceren 8,5 istedenfor tikiloog fulldemperen nesten ti istedenfor
tolv kilo, og da begynner det å bli
vektforskjeller som faktisk gir
utslag i ritt som Transalp og på
psyken. En del har jo også glede
av (eller var det mani?) å lage
sykkelen så lett som mulig. De
har greid å lage kjedet så lett ved
å bruke hule pinner og ved å
stanse ut hull i platene i kjedet.
I utgangspunktet var jeg
avventende til om det ville fungere med et 10-delt kjede på 9delt kassett, men det har vært
uproblematisk. Etter en runde
med skyvelæret, viste det seg at
KMC kjedet hadde samme
avstand mellom innerbladene
som et 9-delt kjede. Med andre
ord skulle det i teorien ikke være
noe problem for kjedet med
eksisterende drev og klinge.
Bredden på KMC kjedet var seks
mm mot 6,7 mm for et 9-delt
kjede. Breddeforskjellen kunne
føre til at det ville bli vanskeligere å få til presise skift da kjedet
nå måtte skyves litt ekstra til
siden før det ville klyve opp eller
ned til andre gir. Mange uker
med terrengsykling på alt fra
asfalt i sol til grusveier og stier
med gjørme har vist at girskiftene har gått uten problemer. Jeg
har heller aldri hatt problemer
med at kjedet har hengt med
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Vi har valgte å beholde
den gode XTR kranken
som satt på Helium R7,
men vi oppgraderte til en
XTR kassett og vi satte på
et KMC x10sl kjede. Oppgraderingen med kassett
og kjede ga oss redusert
vekt.

tannhjulene verken ved krank
eller baknav. Min erfaring er at
KMC kjedet ikke står noe tilbake
i funksjon i forhold til andre kjeder tross lav vekt.
Kjedet er enkelt å montere ved
hjelp av det medfølgende skjøteleddet. Vanlig kjedekuttervektøy
brukes også til å korte inn på kjedelengden. Ryker kjedet mens
du er på tur, er det viktig å ha
med seg et skjøteledd fra KMC
eller en 9-delt skjøtepinne fra
Shimano for å kunne reparere.
Er 9-delt eller 10-delt det riktige på en 9-delt kassett? 10-delt
er lettere, men dyrere. Leverandøren sier at 10-delte kjeder er
dyrere siden produsentene bruker bedre materialer for at slitestyrken på et 10-delt ikke skal bli
dårligere. Med samme materialer vil et 10-delt kjede bli raskere
utslitt (slaskete sideveis) siden
det er tynnere. Det samme gjelder for kjeder som for treplanker – det er lettere å bøye en
tynn planke enn en tykk. Sliter
du allerede med at det er vanskelig å få til presise skift, og du
har byttet vaiere og strømper,
ville jeg gått for den 9-delte
utgaven.
Gull eller sølv? Her det ikke
bare fargen som er forskjellig.
Gullfarven kommer av belegget
med titaniumnitrit. Dette er
samme overfaltebehandling
som brukes på dyre borr og bits,
og legeringen skal i følge leverandøren gjøre overfalten hard
og øke slitestyrken og levetiden.

Flaskeholder
Sykler leveres ikke med flaskeholdere, men det må på plass. Vi
har prøvd mange flaskeholdere i
karbon på drømmesykkelen vår.
En felles erfaring er at de er lette
og pene, men de holder dessverre ikke på flaskene når terrenget
blir røft. En flaskeholder som du
ikke kan stole på, er det ingen
vits å ha. Hvor ofte opplever vi
ikke at det ligger strødd med
flasker i røffe utforkjøringer på
birken og andre steder, og flaskene forsvinner gjerne også når
de er fulle, for da er de vanskeligere å holde på plass.
Etter mye prøving og feiling
har vi satt på en King Cage flaskeholder laget av hule titanrør.
Jeg har aldri hatt en flaskeholder som holder så godt på flaskene, og den veier ikke mer enn
26 gram. Dette er en halv til en
tredjedel av vekten på vanlige
holdere, men prisen er også
700 kroner. Det er syv ganger så
mye som en tradisjonell flaskeholder. Trøsten er at den varer
mye lengre, at du har spart 50
kroner i flaskeutgifter hver gang
du har med deg flasken i mål,
og ikke minst at du får i deg den
drikken du hadde planlagt. Faktisk er dette kanskje en av de
mer fornuftige delene å legge
litt ekstra i. King Cage har også
en flaskeholder i rustfritt stål på
48 gram som koster omkring
300 kroner.

Den opplagte forskjellen i forhold til utgangspunktet, 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.
Så litt tall på slutten, for vektfreakene og økonomene. Besparelsen hittil har vært nesten 2
kg, og det er mye når R7 i
utgangspunktet veide under 10.
Vekten er nå redusert til 8064
gram uten flaskeholder. I særklasse står hjulsettet for den
største enkeltbesparelsen med
742 gram.
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 22 000
kroner regnet med veiledende
priser i Norge. I tillegg kommer
ekstrakostnaden for karbonrammen på omkring 4000 kroner. Vi har med andre ord brukt
mer på ombygging av Helium
R7 enn den kostet i utgangspunktet.
Ekstrakostnaden og vektreduksjonen på drømmesykkelen
stemmer vel rimelig godt med
prisingen av nye sykler såfremt
en sammenligner sykler med
dekk med lik vekt og like bremsesystemer (skivebrems/vbrems). Hvis en sykkel på ti
kilo koster omkring 20 000 kr,
vil en på 11 kilo koste i underkant av 10 000 kroner mens en
sykkel på 8-9 kilo vil koste 3045 000 kroner.

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

Du kan 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 Ritchey Zero Logic WCS
2 059
158
14
166
50
312
342

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

1 552
112
1 664
152
10
154
50
192
226

Seteklemme
Gruppe, cockpit
Hjulsett

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
Bremser

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

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

Den perfekte maratonsykkel

Besparelse
fra Crudus
Vekt til Helium
1 480
240

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/lock out
på gaffelbein og 205 mm styrerør
FSA Orbit lager ( 86 gr) og
Extralite Ultrastar stjerne (9 gr)

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
180

420
2 084

Vekt
1 186

Besparelse
fra Helium til
Carbonium
294

Reduksjon i
%
20 %

1 284

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

1 246
782
244
230
216
1472
8 058

21
0
20
46
180
246
1 935

29 %

2%

14%
19%

