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Tomt med hytte
Ferdig prosjekterte hytter
Fra 80-122 kvm
Pris fra kr 2.345.000

1. salgstrinn består av 21 tomter
Tomtestørrelse – ca 1 da
Pris fra kr 645.000

 

Kvitsand – ny birkebeinerlandsby
Kvitsand – en perle ved Mjøsa og Lillehammer
Moderne og miljøvennlige helårshytter med Mjøsutsikt bygges i samråd med deg
Båthavn – skiløyper – turstier – sykkelveier i “Birkebeiner-land”
Full tilrettelegging for den aktive familien

Kvitsand – Kvit for vinter, sand for sommer – et helårseldorado – www.kvitsand.no

Sommerferien er over og feriepengene har tatt slutt. Da er tiden
inne for en rimelig sykkeldel. 
En vanlig seteklemme veier omkring 20-30 gram. Veldig lette
klemmer veier fra 10 gram og nedover. Med andre ord ikke mer
vekt å spare enn en slurk vann, men klemmene finnes i mange
fine farger og du kan få en som passer til sykkelens farger. 

Når du kjøper setepinneklemme, pass på at du måler utvendig
diameter på rammens seterør. Det er denne diameteren som er
oppgitt på klemmene, og ikke setepinnens diameter.

KCNC lager flere fine og lette sykkeldeler i aluminium.
Settepinneklemmen SC11 finnes i 6 farger og forskjellige
dimensjoner. Vår blå utgave traff helt fargen på årets utgave
av Trek Superfly 100. KCNC klemmen har en hul aluminiums-
bolt med stor diameter, men pass likevel på at du ikke drar til
med mer kraft enn det som er angitt slik at gjengene eller
bolten ikke ryker. Litt fett på gjengene sikrer også at du greier
å løsne den etter en sesong. Vår klemme i 34,9 mm veide 10
gram. Den lave vekten har de greid å få ved å frese ut mye
aluminium i klemmen samt at bolten er hul. 

Til sykkeldel å være, synes vi prisen på 159 kr er god sammen-
lignet med vekten. Det finnes klemmer helt ned på 5-7 gram i
karbon, men disse koster omkring 500 kr. 

Salg: www.sykkelkomponenter.no 
Produsent: www.kcnc.com.tw

KCNC setepinneklemme 
– lett del til fornuftig pris


