Nedenfor finner du spesifikasjonen på min Scott Genius. Den er satt opp for rask stisykling i Nordmarka og i høyfjellet hvor det er lagt vekt på å kunne
nyte utforkjøringene samtidig som det skal være enkelt å sykle til toppen. Kan også brukes i røffe maratonritt som Ultrabirken siden den er såpass lett.
Med inntil 150 mm vandring både foran og bak er det mer enn nok åog leke seg med.
Komponent
[lenke til test]

Beskrivelse

Vekt

Importør

Produsent

Ramme

Scott Genius large inkl demper

2 438

www.ramo.no

www.scottusa.com

Gaffel

Fox Talas rlc 32 110-130-150 mm med 200
mm styrerør

1 769

www.cyklon.no

www.foxracingshox.com

Styrelager

BBB med stjerne, bolt, lagerskåler og Scott
karbontopp

105

www.deler.no

www.bbbparts.com

Styrestem

Ritchey WCS alu OS 100 mm

110

Distanseskiver

BBB BHP-31 Karbonspacers 20 mm

Styre

Truvative Noir WCS Rizer Carbon 15mm Rise,
O/S 31.8 x 640mm, Blk

8

Holker

BBB foamgrip m/plugger, BHG-28

36

Sadel/sete

Jaeger liteseat, custom

68

Setepinne

Ritchey WCS Carbon 34,9 x 350 mm

Hvorfor ble delen valgt

Lett , funksjonell og gode justeringsmuligheter. Fulgte med sykkelen, og
noe av det som gjør Geniusen så anvendlig. Får beste karakter i av tyske
Bike Magazine. Har byttet ytterbein til vanlig QR
Billig og bra

www.ritcheylogic.com
www.deler.no

165 www.stians-sport.no
www.deler.no

236

www.bbbparts.com
www.sram.com/truvativ

Pene og lette
Finnes det noe som passer sykkelen like bra og som erlike stivt og lett?

www.bbbparts.com

Komfortable, lette og rimelige. I mye regn kan skumholker løsne på
styret.

www.jaeger-liteseat.no

Komfortabel, stilig og skreddersyd - og ikke minst norsk.

www.ritcheylogic.com

Fulgte med sykkelen

www.scottusa.com

Fulgte med sykkelen.

Foring
Seteklemme

Scott m/4 mm unbraco

42

www.ramo.no

www.sykkelkomponen
1 294
ter.no

Hjulsett

Balez XC Ritt 1.3

Hurtigkoblinger

Tune AC foran og Shimano xtr bak

Dekk

Schwalbe Rocket Ron 2,4"

968

www.cyklon.no/

www.schwalbe.com

Slanger

Maxxis Ultralight

246

www.deler.no

www.no-flats.com

Felgbånd

Stans Felgteip

12

www.dogstar.no

www.notubes.com

Med NoTubes felgbånd/teip kan du bruke NoTubes felger slangeløst.
Teipen forsegler eikehullene.

208

www.shimanonordic.com

www.shimano.com

3x10 gir med nye Shimano og utrolig presis giring.

476

www.deler.no

www.formulabrake.com

170

www.sykkelkomponen
ter.no

Girsjalter
Bremser

Shimano XTR 2011 SL-M980 RAPIDFIRE PLUS
Shift Levers
Formula Oro Puro (f+b) skivebrems
m/adapter for IS bak

91

Bremseskiver

Ashima Airotor 160 mm

Skivebolter

12 stk titan

Front-/kjedegir

Shimano XT e-type

180

Bak-/navgir

Shimano XTR shadow, RD-M980-GS/SGS
SHADOW Rear Derailleur

174

Kabler og wire

Girwire og -strømper

125

Krank

Shimano xtr, FC-M980 Triple Crankset 42-3224T

Kassett/klinge

Lette og robuste

www.tune.de

Trenger en kraftig hurtigkobling bak for å holde hjulet godt på plass.
Shimano har markedets kraftigste hurtigkoblinger til en god vekt.
Rocket Ron har svært stort volum, lett og lettrullende med godt grep på
tørt og løst underlag. Ikke så godt på sleipe røtter og steiner. Varierer
dekk etter føre og terreng.
Bytter ofte dekk på denne sykkelen etter terreng og føre, og da er det
enkelt med slanger

Lette og utrolig god bremsekraft. Tidligere testvinner i tyske Bike
magazine. Fra Sparken før jeg satte på Formula R1 der
Lett og god stålskive til en rimelig pris. 60 gram lettere for paret enn
andre skiver. Har fungert godt i Norge og i alpene.

14
www.shimanonordic.com
www.shimanonordic.com

www.shimano.com

Fulgte med sykkelen. Kjedet faller aldri på innsiden med dette
krankgiret. Usikker på eksakt vekt.

www.shimano.com

Meget lett, pent og funksjonelt. Finnes det bedre bakgir enn XTR?

www.deler.no

www.bbbparts.com

Fungerer godt. Geniusen har lagt opp til kontinuerlig strømpe for gir.
Det øker vekten noen gram, men til gjengjeld går det 3-4 ganger lengre
tid mellom hver gang wirer og strømper må byttes.

778

www.shimanonordic.com

www.shimano.com

Lett og meget solid krank. Giring mellom mellomskiva og storklinga går
som smør.

Shimano XTR CS-M980 HYPERGLIDE 10-speed
Cassette

268

www.shimanonordic.com

www.shimano.com

11-36 for å kunne tråkke opp motbakker på sti på midtklinga. Ikke
mange motbakkene hvor jeg må ned på minste klinge foran nå. Xtr girer
meget godt

Kjede

KMC X10 SL, 108 ledd

230

www.deler.no

www.kmcchain.com

Verdens letteste kjede. Fungerer utmerket.

Pedaler

Exustar E-PM28Ti

194

www.birksport.no

www.exustar.com

Importør

Produsent

Hvorfor ble delen valgt

www.kingcage.com

Finnes ingen som holder bedre på flaskene, er så lett og tåler så mye. En
investering for livet.

Vekt Scott Genius Custom - Tord Bern Hansen

Verdens letteste spd-kompatible pedaler. Åpne slik at de fungerer godt
i gjørme. Litt svake i kroppen slik at de ikke tåler mye steinete terreng.
Blir litt slitt i "kjeften" etter hvert, og har byttet til stålbøyler.

10 405

Andre deler på sykkelen
Komponent

Beskrivelse

Vekt

Flaskeholder

King Cage i titan

28

Computer

Polar Speedsensor

22 www.pulsklokke.no

Kjedebeskytter

Scott

Totalsum sykkelklar

Tords Scott Genius 2009 pr 2010

25

www.botolfsen.no

www.polar.fi

Polar pulsklokker er et viktig hjelpemiddel i treningsarbeidet.
Viktig å beskytte rammen mot slag. Denne fulgte med sykkelen.

10 480

Spesifikasjon pr 31.08.2010

