Produkt

Drev fra Specialites TA i Norge

Med drev fra TA kan du bygge om 3-delt krank til 2-delt,
eller du kan endre utvekslingen på kranken din.
Mange syklister som ønsker annen utveksling kjøper
seg drev fra TA. Disse lager drev i utrolig mange
varianter, men for de fleste av oss birkensyklister er det
nok noen varianter som er mest aktuelle. Noen skal
erstatte slitte drev på kranken. Andre har kanskje en
2-delt Sram XX-krank med 28-42T utveksling og
synes denne har litt for lett utveksling for Birken og
andre grusritt. Da finnes et godt alternativ med 3044T som skulle passe veldig godt. Flere har
Shimano 3-delt krank og ønsker kanskje å prøve 2delt. Da finnes også drevvarianter slik at du kan
bygge om til f.eks 28-42T eller 30-44T. Mulighetene er
mange, og drevene koster fra omkring 300 kr/stk og
oppover.
Salg i Norge: www.sykkelkomponenter.no
Produsent: www.specialites-ta.com

Regnshorts og vest fra Birk

Fjorårets kalde og våte Birkebeinerritt ville blitt
mindre ubehagelig med disse nye plaggene fra
Birk Sport. Med regnshorts og -vest beskytter du
de delene av kroppen hvor varmetapet er stort
mot regn, uten at du mister særlig bevegelighet
eller at luftmotstanden øker.
Regnshortsen kommer i sort, i flere størrelser, har
strikk i livet og mulighet for ytterligere stramming.
Den er lett og ledig med refleksdetaljer på lårene
og mulighet for å stramme rundt lårene nederst
om disse flagrer for mye i vinden.
Regnvesten kommer også i flere størrelser og
enten i sort eller fluoriserende gult. Begge har
regnstoff både i front og rygg, glidelås i front,
borrelåsstramming i halsen, og borrelåsstramming
på hver side i livet . Den sorte vesten har to
glidelåslommer til mobil, lommebok eller lignende. Den fluoriserende vesten har to kraftige
refleksstriper og tre baklommer på ryggen, som en
sykkeltrøye. Denne passer også godt til jobbsykling
og rulleski på høsten.
Priser
Shorts: 399 kr
Sort vest: 399 kr
Refleksvest: 499 kr
Salg: www.birksport.no
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