SYKKELFREAKEN med sykkel som brukskunst…
Av Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

NewUltimate karbonstyre
På NewUltimate startet det med setepinner for
9 år siden. I dag er de fortsatt et lite selskap
som lager ulike komponenter som blant annet
styrer, hjul og flaskeholdere for konkurransesyklisten – og utstyrsfreaken. De fremhever at de er
opptatt av de gode detaljene og at de ikke inngår kompromiss når det gjelder kvalitet eller
sikkerhet.
Vi har fått prøve NewUlitmate sitt karbonstyre
i en periode. Styret er stilrent med hvite dekaler
mot sort karbonveving. Det er 60 cm bredt, over
sized (OS), uten bøy oppover (rise) og med svak
bøy bakover (sweep). Styret er ikke garantert for
barends, men man kan i følge importøren
montere dette hvis det gjøres forsiktig og med
monteringspasta.
OS har så godt som blitt den nye standarden
for styrer på både terreng og racer. Diameteren
på styret er 31,8 mm mot 25,4 som det tidligere
var på terrengsykler. Racersykkelstyrer var på 26
mm. Fordelen med den nye standarden er at
styrene er stivere og ikke minst sterkere. I tillegg
kan terreng- og racerstem brukes om
hverandre hvis styrken tillater det. Den
gjengse grussyklist eller racersyklist
trenger nok ikke bekymre seg selv

om dere fortsatt har et slankt styre av den
gamle sorten. OS standarden er nok mest til
nytte for delepushere, røff stisykling og en Hushovd i spurt.
De siste årene har det blitt vanligere med
bredere styrer. Der hvor 56-58 cm var vanligere
tidligere, er nå 60 cm blitt en tilnærmet standard
på maratonsykling og rundbane i Norge. Denne
trenden treffer styret fra NewUltimate godt. Til
stisykling og røffere sykling er det vanligere med
enda større bredde. Bredere styrer gir bedre
kontroll med forhjulet. Ulempen er imidlertid
høyere luftmotstand og at man lettere hekter
bort i busker, trær og medsyklister.
Styret fra NewUlitmate er utrolig stivt. Synes
du ikke sykkelen virker stiv nok etter å ha satt på
dette, har du sannsynligvis mer å hente på å
bytte stem, holker eller fylle mer luft i dekkene,
enn å lete etter et styre som er enda stivere. Vi
kjenner ikke til bruddstyrken på styret, men vet
fra internasjonale tester at det er forskjellig hvor
mye styrer tåler. Vi får stole på at NewUltimate
lever etter sitt utsagn om kvalitet og sikkerhet.
Styret er produsert i 1K Uniweave karbonfiber
og er oppgitt til å veie kun 104 gram. På vekten
vår veide det 120 gram. En liten skuffelse, men

Trygghet når
du sykler!

likevel blant de letteste serieproduserte OS
styrene på 60 cm på markedet. Er du på utkikk
etter styrer i samme dimensjon som veier
signifikant mindre, bør du ta en titt på
Schmolke sine styrer. Her får du tilsvarende styrer til like under 100 gram
eller enda litt lavere om du ikke har
behov for å montere barends.
Ulempen er imidlertid at prisen
er vel det dobbelte av hva
NewUlitmate koster. For den
vekt- og prisbevisste kan vi
anbefale
Scandiumvarianten
av styret fra
NewUltimate. Det
veier like over
120 gram og
koster omkring 400
kroner.
Pris: 826 kr
Importør/butikk:
www.bikeshop.no
Produsent:
www.newultimate.com

Gratis beskyttelse til
deg som skal sykle!

Smart Safety og Merida ønsker å ta ekstra godt vare på
deg som sykler Birken. Gratis og uten forpliktelser kan
du aktivere en ekstra ulykkesforsikring som blant annet
dekker tannskader, behandling, transport, uførhet – de
ﬂeste skader som kan oppstå ved et sykkeluhell.
Med forsikringen er du alltid dekket når du sykler – ritt,
trening, til jobben eller på familietur. Forsikringen
gjelder i tillegg til andre forsikringer du måtte ha fra før
og gjelder i 3 måneder fra aktivering.
Send sms ULYKKE til 1901 eller gå inn på
www.smartsafety.no/ulykke
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