Av Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

SYKKELFREAKEN med sykkel som brukskunst…
Ashima Airotor bremseskiver
Ashima er et forholdsvis nytt merke på det
norske markedet. Det Taiwanske selskapet,
som har hovedfokus på bremser, har hatt
kraftig vekst de siste årene. I 2009 hadde de
kapasitet til å produsere 1 million bremsebelegg i måneden. Bremseskiven Airotor har
de sannsynligvis solgt i over hundre tusen
eksemplarer.
Ashima Airotor er sannsynligvis markedets
letteste stålskive til skivebremser. Den
kommer i 140, 180, 180 og 203 mm. I Norge
selges de 3 minste størrelsene av skiven av
Sykkelkomponenter.no. Vi har testet 160 mm
skiven gjennom hele sommersesongen.
Med sine 85 gram er skiven svært lett. I
dag er det vanlige fra drøyt 110 gram og
oppover for en standardskive. Unntaket er
Formula R1 skiven som bare veier noen små
gram mer enn Ashima Airotor.
Airotor er et beskrivende navn da skiven
har mere hull enn stål, og jeg var spent på
hvordan den ville takle vanlige forhold,
gjørme, og lange, bratte utforkjøringer i
alpene.

treningsmagasinet:

Min oppfatning av skiven etter å ha brukt den
hele sesongen, er at den holder mål på alle
områder. Den fungerer utmerket under vanlige forhold og søle. Jeg brukte den i
Salzkammergut Trophy med sine 7000
høydemeter og 210 km lange løype og
hadde aldri problemer med fading (bremsesvikt grunnet varmeutvikling) i de bratte utforbakkene. Skiven har også holdt seg rett og
fin uten sidekast.
Ashima Airotor er også et rimelig produkt.
Den koster kun 159 kr/stk.
Med 85 gram forsvinner mange av vektfreakenes argumenter for å velge
aluminiumsskiver som gir vesentlig dårligere
bremsekraf, og er mye dyrere, bare for å
spare 50 gram på hele sykkelen.
Har du et hjul med centerlock kan du fortsatt bruke Ashima Airotor. DT swiss har en
praktisk overgang fra 6-bolt til centerlock.
Med sin lave vekt, gode funksjon og ikke
minst gode pris mener vi at Ashima Airotor
er et godt kjøp – også for den som bare
trenger en ny bremseskive.

Pris: 159 kr/stk
Salg: www.sykkelkomponenter.no
Produsent: www.ashima.com.tw

Komplett for utvikling
av teknikk!
For aktive skiløpere, mosjonister og trenere.
! DVD klassisk/fristil med Astrid U.

1/4 side

Jacobsen og Tor R Hofstad,
kr 349,-

! Bok, grundig klassisk med
helhetsblikk, detaljfokus og øvelser,
kr 315,-

PAKKETILBUD
DVD og bok

70,kfritrt tils5
endt i Norge.

• Teknikk kurs i klassisk & fristil
• Selvledelse til nye høyder:
Lær hvordan du finner den indre
drivkraften og øker gjennomføringsevnen.

Kjøpes, på
Trude Dybendahl, mobil: 9060 2130
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