Helt ny

XTR-gruppe i 2011
Shimano ble nok tatt litt på
senga i 2010 da Sram lanserte
sin XX-gruppe med 10-delt
kassett og 2-delt krank. I 2011
er Shimano tilbake, og
lanserer en helt ny XTRgruppe. Vi fikk en gruppe på
test sent i august, og deler
erfaringene med dere.
Av Tord Bern Hansen

Den nye XTR-gruppa lanseres for to forskjellige bruksområder – stisykling (trail)
og maraton-/rundbanesykling (race).
Gruppene er veldig like, men stigruppa
er laget for å tåle mer juling. En komplett gruppe består av bremser, full
drivlinje inkl sjaltere, pedaler og hjul. Vi
har testet race-gruppas drivlinje og
bremser.
Shimano lover lavere vekt og høyere
ytelse på sin nye gruppe sammenlignet
med den som kom 2007. Vi monterte
den stilrene og klassiske gruppa på
sykkelen uka før Birken, og den fikk sin
debut i Ultrabirken over 100 km med
grusveier og stier og giring og sporvalg i
halvsvime etterhvert som rittet og
kreftene nærmet seg slutten. Vi fortsatte
bruken utover høsten og våren på
stiturer. Hvordan gikk det?
Bakgiret som sammen med kranken
ofte er de delene av en utstyrsgruppe
som raskest legges merke til, har fungert
utmerket. Det håndterer giringen fra
minste til største klinge med 36 tenner
utmerket. Bakgiret er av shadow-typen.
Det vil si at det er konstruert slik at det
det ligger bedre beskyttet mot stein og
stubber under terrengsykling. 2008-

modellen
av XTR-giret
kom med karbon
i armene på
begge sider av
trinsehjulene. 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 toppmodellene. 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 og Sram XX.
Dette er godt gjort av Shimano tatt i betraktning at giret også er sterkere enn
den forrige utgaven.
Shimanos nye kassett leveres i 11-34 og
11-36. Vi prøvde 11-36 siden vi ønsket de
ekstra tennene bak til
å få enda lettere
utveksling
slik at vi
kunne
sykle
lengre på
midterste
drev foran.
Grunnen
til det er
det er
ved giring
fra midterste til minste, eller ved sykling på minsteklinga at vi opplever
problemer med kjedelås (kjedet henger
med rundt) under gjørmete forhold over
lang tid. De ekstra tennene bak gjorde at
vi knapt trengte å gire ned til minste

klinge i hele Ultrabirken eller på
stiturer med litt tempo senere på
høsten. Økning fra 9 til 10-delt og
36 tenner på største tannhjul har
gjort klinga bak omkring 30 gram
tyngere. Sram sin kassett er et
kunststykke som veier 60 gram
mindre. Her har Shimano noe å strekke
seg etter vektmessig. Giringen med kassetten har imidlertid fungert utmerket,
og det er det viktigste.
Kranken kommer enten i 3 eller 2-delt.
For de fleste er nok 3-delt krank det beste
alternativet da det gir flere valgmuligheter og lettere utveksling enn 2delt (se forrige utgave av Birkebeiner’n
eller www.bernhansen.com). Årets utgave av Shimano sin 3delte XTR krank er
på 42-32-24
tenner. Tidligere
var det 44-32-22.
Færre tenner i
forskjell mellom
drevene gir raskere
giring, og jeg har
aldri opplevd så enkel
giring mellom
drevene foran som på
årets 3-delte XTR
krank. Med en endring på minste
klinge fra 22 til 24 tenner blir det
fortsatt lett nok da kassetten bak
har økt fra 34 til 36 på største bak. I
tillegg blir ikke kjedet så slakt som
tidligere når man sykler på minste
klinge. At største klinge går fra 44 til
42 tenner er det nok en del ivrige og
raske birkebeinersyklister som
reagerer på. I praksis er det imidlertid ikke en dramatisk endring.
Med en tråkkfrekvens på 90 i minuttet
endres farten fra 45 til 43 km/t. De fleste
av oss vil nok ha mer glede av enklere
giring foran enn 2 km/t i økt toppfart.
Noen med skikkelig krutt i beina vil nok
ønske 44 tenner foran. For disse er al37

ternativene enten drev fra ettermarkedsleverandører, Sram kranker av XOkvalitet eller lavere (XX kommer kun i 2delt og maks 42 tenner) eller å gå for
Shimanos 2-delte 44-30 utgave. Vi har
også testet 44-30 utgaven, og tror mange
som satser på Birken og andre
maratonritt vil ende opp med den. Den
er omkring 50 gram lettere enn XXkranken, og 30 tenner på minste i kombinasjon med 36 som største bak gjør at
sprekingene kommer opp bakkene i
norske ritt.
Det nye XTR-kjedet er retningsbestemt
med sideplater som er tilpasset
henholdsvis krankdrev og
kassetten, og Shimano
hevder at det gir raskere giring. I siste utgave av tyske Bike
ble Shimanos
kjeder kåret til de
desidert mest slitesterke. Dette gjaldt både
9 og 10-delte kjeder. Blant de
åtte 10-delte kjedene som var med i
testen, gikk XT-kjedet av med seieren
foran XTR. XTR-kjedet er, med sine hule
kjedepinner, imidlertid omkring 10
gram lettere enn XT-. Kjedet på tredjeplass hadde en slitasje som var 3 ganger
så høy som XTR-kjedet. Høyere slitasje
på kjedet medfører også høyere slitasje
på drev og kassett, så kostnaden er betydelig større enn de 300
kronene et kjede koster.
Girsjalterne er forholdsvis like de som
kom i 2007. De kan
38

fortsatt justeres sideveis slik at du kan
avgjøre om du vil motere de på styret
innenfor eller utenfor bremsehendlene.
Har du Shimano bremser, kan du også
feste dem direkte til disse. Som før kan
du gire til ett eller flere lettere gir bak
med tommelen. For å gire til
tyngre gir bak, kan du enten
bruke tommel eller
pekefinger (multi release).
Lett trykk gir ett girskift mens
hardt trykk gir to girskift.
Venstre sjalter har en bryter slik
at den kan brukes til både 2 og 3delt krank slik at du slipper å bytte
denne om du bytter kranken.
Sjalterne er noen få gram lettere enn
Sram sine, men enkelte savner justeringsmuligheten på underste hendel
slik det er på Sram XX og XO.
XTR-bremsene er fullstendig omarbeidet og fremstår i høyglanspolert
aluminium. Tre gode nyheter fra den
forrige XTR bremsen er at de er laget
for bremsing med en finger. De er
lettere. I tillegg er det mulig å ta dem
av og på styret ved å åpne en klemme
slik at man slipper å ta av holkene –
en god nyhet for de få av oss som
bygger og justerer oppsettet på
sykler. Skivene er laget som
et laminat med
en kjerne av
aluminium og
rustfritt stål
på bremseflatene. Bremseskoene til
trail-bremsen er bygget
opp etter samme
prinsipp og med

kjøleribber av aluminium. Alt dette er
gjort for å forbedre kjølingen slik at
bremsene ikke fader (mister bremsekraft
som følge av at bremsevæsken koker).
Trail bremseklossene kan brukes i racebremsen. Shimanobremsen bestod ikke
Bike magazines ekstreme bremsetest i
desember 2010. I 2011 testet det
velrenimmerte tyske
testinstituttet Velotech
XTR-bremsene.
Testene her
viser at de
tåler forhold som
er 3 ganger
så strenge som
det DIN-normen
krever. Enkelte
hevder at
bremsetestene til
tyske Bike er
unødvendig tøffe.
De som er interessert i å lese mer om
testene, kan ta en titt på www.bikemagazin.de og
http://cycle.shimanoeu.com. Vår
erfaring
etter å ha
brukt
bremsene under norske forhold en
god stund, er imidlertid at de fungerer
utmerket. De er enkle å dosere bremsekraften med, og bremsekraften er mer
enn god nok. Veier du mye, eller skal
sykle mye utfor i bratte og lange bakker,
anbefaler vi å øke størrelsen på bremseskivene. Dette gjelder uavhengig av om
du har Shimanobremser eller andre fabrikater.

