
Komponent

[lenke til test]
Beskrivelse Vekt Importør Produsent Hvorfor ble delen valgt

Ramme Scott Scale large 1 150 www.ramo.no www.scottusa.com
Scott har en lett og fin ramme med god geometri som er tilpasset gaffel 

med 100 mm vandring. I tillegg matcher den Ryes klubbdrakt :-)

Gaffel
Manitou R7 MRD 100 mm med 200 mm 

styrerør
1 340 www.birksport.no www.manitoumtb.com

En av markedets letteste gafler med 100 mm vandring. Fungerer meget 

godt og har en fornuftig pris.

Styrelager Ritchey med stjerne og Scott karbontopp 95 www.ritcheylogic.com Fulgte med sykkelen

Styrestem Extralite Ultrastem 100 mm 98 www.dogstar.no www.extralite.com Meget lett, stivt og holdbart

Distanseskiver BBB BHP-31 Karbonspacers 10 mm 2 www.deler.no www.bbbparts.com Pene og meget lette

Styre
Easton EC90SL, 560 mm og 25,4 mm i 

diameter.
106 www.interplaza.no www.eastonbike.com Svært lett og stivt nok.

Holker BBB foamgrip m/plugger, BHG-28 28 www.deler.no www.bbbparts.com
Komfortable, lette og rimelige. I mye regn kan skumholker løsne på 

styret.

Sadel/sete Tune Speedneedle 97 www.trollsport.com www.tune.de
Lett, rimelig sterkt og utrolig nok også behagelig å sitte på. Finnes 

lettere seter, men rene karbonseter tåler lite om du tryner.

Setepinne KCNC Ti Pro Lite 31,6 x 350 mm 156
www.sykkelkomponen

ter.no
www.kcnc.com.tw Lett, pen og holdbar.

Foring Use foring opp til 34,9 mm for å passe Scott 46 www.use1.com

Seteklemme Scott m/4 mm unbraco 14 www.ramo.no www.scottusa.com Fulgte med sykkelen. Sannsynligvis letteste klemme å få til en Scott.

Hjulsett
Extralite Ultrahubs nav og eiker med NoTubes 

Race prototype felg
1 200 www.dogstar.no www.extralite.com

Utrolig lette nav og felger. Kan kjøre slangeløst med vanlige dekk. 

Hjulsettet betyr mest for kjørefølelsen. Bygget av Ole Blokhus.

Hurtigkoblinger Tune AC 16+17 53 www.trollsport.com www.tune.de Lette og holdbare

Dekk Maxxis MaxxLite 285 568 www.deler.no www.maxxis.com Verdens letteste og raskeste dekk. Brukt på Birken 2008 med kun guffe.

Slanger Joe's latexvæske (2x40 ml) og 2 ventiler 92 www.deler.no www.no-flats.com
Lettere enn slanger og mindre sannsynlighet for snakebite. Tetter små 

hull automatisk.

Felgbånd Stans Felgteip 12 www.dogstar.no www.notubes.com
Med NoTubes felgbånd/teip kan du bruke NoTubes felger slangeløst. 

Teipen forsegler eikehullene.

Bremser
Formula Oro Puro (f+b) skivebrems 

m/adapter for IS bak
477 www.deler.no

www.formula-

brake.com
Veldig lette og utrolig god bremsekraft. Testvinner flere ganger i tyske 

Bike magazine. Kan man ønske seg noe mer?

Bremseskiver
NoTubes 160 mm aluminiumsskiver 

m/festebolter (20 gr)
140 www.dogstar.no www.notubes.com

Lett. Sparer 100 gram ift tradisjonelle stålskiver, men bremsekraften blir 

litt dårligere.

Girsjalter Shimano XTR Rapidfire Plus, SL M970 218
www.shimano-

nordic.com
www.shimano.com

Shimano er holdbart og funksjonelt. Alle familiens sykler har dette, og 

det er da lite praktisk med en som har Sram. Med disse kan jeg gire flere 

gir både opp og ned. 

Front-/kjedegir Shimano XTR (2007) 134
www.shimano-

nordic.com
www.shimano.com

Det letteste mtb krankgiret. Filt til for å passe rundt seterøret på Scott-

rammen da den i utgangspunktet er bygget for e-type.

Bak-/navgir Shimano XTR shadow, RD M972 180
www.shimano-

nordic.com
www.shimano.com Meget lett, pent og funksjonelt.

Kabler og wire Girwire og -strømper 125 www.deler.no www.bbbparts.com
Fungerer godt. Scalen 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.

Krank
ExtraLite E-bones W med Octaramp 44, 32 og 

22 krankdrev.
625 www.dogstar.no www.extralite.com

Blant de letteste 3-delte krankene på markedet. Sparer 150 gram ift xtr-

kranken, men er ikke så robust som denne. Passer godt til maratonritt 

uten mye herjing.

Kassett/klinge Shimano XTR 970 9 shift, 11-34 244
www.shimano-

nordic.com
www.shimano.com

11-34 for å kunne tråkke opp motbakker på sti og i Transalp. Xtr girer 

meget godt

Kjede KMC X10 SL, 108 ledd 230 www.deler.no www.kmcchain.com Verdens letteste kjede. 10 delt fungerer godt på 9-delt drivverk.

Pedaler Exustar E-PM28Ti 186 www.birksport.no www.exustar.com
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.

Vekt Scott Scale Custom - Tord Bern Hansen 7 616

Andre deler på sykkelen

Komponent Beskrivelse Vekt Importør Produsent Hvorfor ble delen valgt

Flaskeholder King Cage i titan 28 www.botolfsen.no www.kingcage.com
Finnes ingen som holder bedre på flaskene, er så lett og tåler så mye. En 

investering for livet.

Computer Polar Speedsensor 22 www.pulsklokke.no www.polar.fi Polar pulsklokker er et viktig hjelpemiddel i treningsarbeidet.

Kjedebeskytter Scott 25 Viktig å beskytte rammen mot slag. Denne fulgte med sykkelen.

Totalsum konkurranseklar sykkel 7 691

Nedenfor finner du spesifikasjonen på min Scott Scale. Den er satt opp for enkle norske maratonritt som Birken og Raumerrittet, men vil med dekkbytte 
fungere god i selv de røffeste og bratteste maraton eller rundbanerittene. Derfor har sykkelen skivebremser, frondemper på 100mm, 3 drev foran og 
skikkelig utveksling bak samt utstyr for å tåle litt. 

Tords Scott Scale 2008 Spesifikasjon pr 27.11.2008 


