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SYKKELFREAKEN med sykkel som brukskunst…

De uinnvidde klassifiserer hele sykkelens utstyr ut
fra bakgiret. Entusiastene og konkurranserytterne
er helt avhengig av at det fungerer. Vi har testet
bakgiret som kommer med den nye XTR-gruppen
i 2011. 

Bakgiret er lett å få øye på, og det er nok mye av
grunnen til at sykler som gjennomgående f.eks
settes opp med en SLX-gruppe har XT-bakgir,
sykler med XT-gruppe har XTR-bakgir. I tillegg er
sykkelopplevelsen veldig avhengig av funksjonen
til bakgiret . 

Den forrige XTR-gruppen kom i 2007, og i 2008
lanserte Shimano sitt første shadow bakgir.
Shadow bakgir er konstruert slik at det det ligger
bedre beskyttet mot stein og stubber under
terrengsykling (se figur). I 2007-modellen
produserte de vanlige bakgir og shadow parallelt.
I 2011-modellen leveres bare shadow-utgaven. 

I flere år var XTR sett på som kongen av bakgiret.
De siste årene har de fått god konkurranse av
Sram. Konkurransen var nok mye av grunnen til at
2008-modellen av XTR-giret kom med karbon i

armene på begge sider av trinsehjulene. Det
samme har Sram sitt XX-bakgir. Karbon er

mindre motstandsdyktig mot slag
enn aluminium, og enkelte

uheldige ryttere har
opplevd at store stein
har ødelagt giret og
turen/rittet på disse topp-
modellene. Det er trolig
grunnen til at 2011
utgaven av XTR
kommer med
aluminiumsarm
nærmest bakhjulet
og karbon på staget
som vender ut. Karbonstaget
er i tillegg profilert for å oppnå ytterligere styrke. 

Det nye bakgiret veier 175 gram, og er med det
noen små gram lettere enn forrige utgave. Dette
er godt gjort av Shimano tatt i betraktning at giret
også er sterkere enn den forrige utgaven. 

Vi kommer tilbake med test av hele XTR-gruppen
til våren.

Skal du kjøpe ny sykkel til 20000 kr eller mer i
2011, gjetter vi at du vil se XTR sitt nye bakgir på
mange av disse.  

Produsent www.shimano.com. 
Pris 1795 kr

Av Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

XTR kommer med nytt 
bakgir i 2011

Teknisk funksjonalitet og stilig design
Med halfrim og fleksible SPX-materialer er denne brillen lett og ideell for
enhver sykkeltur. Den passer til både terrengsykling på ulendte stier og
krevende road racing. Med en avtakbar «svetteblokker» holdes brillen godt på
nesen under klatring og spurting, og beskytter øynene fra fuktighet og svette.
Evil eye halfrim sitter godt på under hjelmen, takket være en spesiell design.
For å sikre at den har best mulig passform til ethvert ansikt, kan brillen jus-
teres. Dette gir optimalt grep og feste, til og med i nedoverbakker. Kommer i
fem ulike farger. 
Veil. pris er 1999 kroner. 
Mer info på www.adidas.com/eyewear.

Produkt

God passform
fra Shimano
Shimano kommer med nye briller med mye av den
samme teknologien som finns i toppmodellene som
blir brukt av elitesyklister i dag. En bøylig og sterk inn-
fatning i β-titan gjør det mulig å justere brillenes pass-
form nøyaktig. Brillene har justerbar vinkel på
stengene og ekstra myk kontaktflate mot nesen og
siden av hodet, noe som gir enormt fin passform. Inn-
fatningen er laget av det sterke materialet Grilamid
TR90 og linsene av Lexan er fotokromatiske som
endrer farge etter lysforholdene med 100% UV-
beskyttelse. Linsene har ripebeskyttelse og behandling
som motvirker dugg. Leveres med hardcase og myk
pose. Fås i svart, hvit og blå farge. 
Veil. pris: 1085 kroner.


