
Balez XC Ritt 1.3 hjulsett
På slutten av 90-tallet lanserte Mavic sitt systemhjulsett,CrossMax, og gjorde
det mulig å få kjøpt supre, ferdigbygde hjulsett for terrengsykling. Hjulene
var lette, gode å kjøre på,  hadde et tøft design og satte en ny standard.
Med ett kunne alle med stor nok lommebok oppgradere sykkelen sin med et
godt hjulsett, uten å ha inngående kunnskap om alle detaljer. Mavic skapte
seg raskt et merkenavn blant norske terrengsyklister. Deretter fulgte
produsenter som blant annet Shimano, DT og Fulcrum opp. I det siste har
mindre produsenter og en del større butikker også begynt å lage lette
hjulsett til gode priser.

Balez XC Ritt 1.3 er et håndbygget hjulsett fra www.sykkelkomponenter til
en svært god pris. Vekten er kun 1292 gram, noe som er 1-200 gram lavere
enn systemhjulsett fra produsenter som Mavic og Shimano. Det er imidlertid
omkring 100 gram mer enn NoTubes sitt letteste hjulsett, men koster til
gjengjeld nesten 2000 kr mindre. 

Hjulsettet er stilrent og nøytralt med sorte nav, felger og eiker, samt røde
nipler. Logo og annen informasjon er gravert inn på felgene. Det er bygget
med 32 stk sorte Revolution 1.8/1.5 eiker fra anerkjente DT. 6-bolt A2Z XCF
disc-navene er fra det ikke fullt så kjente A2Z.

Hjulsettet er bygget på en FRM XMD333 felg som kun veier 333 gram, med
stålforinger i eikehullene(eyelets). Vanlige felger veier fra 400 gram og
oppover. På motsatt side av ventilhullet har felgen en «sveiselarve» der hvor
den er skjøtet. Umiddelbart kan dette virke halvferdig siden den ikke er slipt
ned, men hensikten er å balansere vekten fra ventilen slik at det ikke blir
høydekast i hjulet ved høy fart. Felgen passer både til vanlige og slangeløse
dekk (UST). I tillegg kan man kjøre vanlige dekk med latex-væske/guffe (for
viderekomne). Felgen er forholdsvis bred (24 mm), noe som gir god
stabilitet for dekket og mulighet for å kjøre med lavere lufttrykk. Den har
asymmetrisk innfesting av eikene slik at de blir mest mulig skrå på drivsiden
bak og bremsesiden foran. Det gir et hjul som er mer sideveis stivt enn en
tradisjonell felg med samme eikespenning. Felgen veier omkring 50 gram
mer pr stk enn de letteste No Tubes felgene. Mye av differansen skyldes at
FRM felgen har «foringer» i hvert eikehull. Det gir sannsynligvis en felg som
er mindre utsatt for at eikene dras ut av felgen ved uhell eller etter lang tids
bruk. Felgen har et max dekktrykk på 50psi for 1.80” dekk og 42psi på 2.20”,
noe som er høyt nok også til bruk med grusracerdekk på Birken. Felgen har
en oppgitt maxvekt for rytter på 80 kg.   

Jeg veier omkring 80 kg og har brukt hjulsettet flittig og friskt på sti og grus
til trening og konkurranser gjennom sommeren. Det er testet i Ultrabirkløypa
og jeg har syklet Salzkammergut Trophy (215 km og 7100 høydemeter). Det
er kjørt med dekk fra bredde 2,1” til 2,4”. Hjulsettet har fungert svært godt.
Navnene fungerer like bra fremdeles,  uten slark eller
trøbbel med bosset. Felgene er like hele med unn-
tak av noen skrammer, og det er maksimalt blitt
1-2 mm sidekast i hjulene, noe som jeg opp-
fatter som akseptabelt etter slik bruk.

4999 kr for et lett hjulsett som er
såpass godt som dette, er definitivt en
konkurransedyktig pris sammenlignet
med andre systemhjulsett på
markedet. Det legger seg pris- og
vektmessig mellom NoTubes Crest
(tidligere Olympic) og Podium MMX
(tidligere Race 7000). 

Pris: 4999 kr
Salg: www.sykkelkomponenter.no  
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Ting å tenke på når du skal kjøpe hjulsett
En del av punktene nedenfor er det vanskelig
for lekfolk å finne ut av. Ta kontakt med en
dyktig sykkelbutikk, ekspertforumet på tren-
ingsmagasinet.no eller benytt forumet på ter-
rengsykkel.no for hjelp.
- Holdbarhet og vedlikehold. Viktige faktorer:
Hvor godt er lagrene i navet beskyttet mot
vann, og hvilken kvalitet har de. Er det enkelt
å justere slark i navet, hvor mye tåler felgen
(vektgrense?), er det brukt standardeiker og
er det enkelt å få reservedeler? Er hjulet bygd
med jevnt spenn i eikene? Hjulsettet må også
tåle rytterens vekt og kjørestil. 

- Slangeløst. Felgene på enkelte hjulsett er
laget for en standard som heter UST. Det betyr
at slangeløse dekk kan brukes i tillegg til van-
lig dekk og slange. Andre hjulsett kan til-
passes slangeløse dekk ved å legge inn et
spesielt felgbånd med ventil i eller ved å
benytte en spesiell felgteip og ventil. For-
delen med slangeløse dekk er at sjansen for å
punktere som følge av slangeknip er mindre.
I tillegg kan det brukes lavere lufttrykk i
dekkene for bedre komfort på ujevnt under-
lag. For marginjegerne viser tyske
laboratorietester at det i enkelte tilfeller også
kan gi lavere rullemotstand da det ikke må
brukes krefter på å deformere slangen.
Ulempen med UST-felger er at det kan være
litt tyngre å ta dekk av og på. Et tips her er å
bruke litt såpevann på felgen.

- Rulling. Her er det nok liten forskjell mellom
de ulike produsentene. Grunnen er at det ikke
er stor forskjell på lagrene i navene mellom
de ulike modellene i samme prisklasse. Med
terrengdekk og den lave farten i terrengritt
har aerodynamisk utforming av felg og eiker
liten betydning sammenlignet med i
landeveissykling.

- Behagelig å kjøre på. Dette avgjøres i stor
grad av hjulsettets stivhet. Blir det for mykt,
vil det bli ustabilt i svinger og svikte og når
du reiser deg for å trå. For stive hjul vil kunne
virke lite fleksible i terrenget. Tyngre ryttere
trenger stivere hjul enn lette ryttere.

- Vekt. Lette hjul gir en sykkel som er raskere å
akselerere og manøvrere. Dette har betyd-
ning i tekniske terrengritt, men i enkle grus-
ritt betyr nok et par hundre gram mest for
opplevelsen og psyken.
- Utseende og pris.

SYKKELFREAKEN Av Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

med sykkel som brukskunst…


