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Utvalget av 29” dekk er dårligere enn for
26”. Enkelte fabrikanter produserer
heller ikke sine beste dekk i 29”. Vi
har fått tak i de fleste dekkene som
selges på det norske markedet av
grusracer- og maratondekk, og
deler erfaringene med dere.

Av Tord Bern Hansen

Dekkene som brukes til maratonritt som
Birken, Farrisrunden og Bukkerittet kan
deles inn i to hovedklasser – grus-
racerdekk og maratondekk. Ut over dette
finnes dekk til bybruk, slicks, stisykling,
freeride og utfor. 
I denne testen har vi med 2 grus-
racerdekk for de som satser alt på ny
pers i Birken og 7 maratondekk, som
egner seg til norske ritt som går på en
blanding av grus og stier. Disse dekkene
egner seg også godt til normal stisykling
og rundbaneritt. 
Etterspørselen etter 29” dekk har vært
større enn produsentene har forutsett, og
det har vært vanskelig å få takk i alle
dekkene vi ønsket til test. Schwalbe
Racing Ralph 2,25 i vanlig evo pacestar
variant var det dessverre tomt for. Det
samme var tilfelle for Continental RaceK-
ing 2,2” og Maxxis Ikon 2,2” i forsterket
utgave. 
Continental lager ikke 29” dekkene
sine i den råeste black chilli gummien
for inneværende år. RaceKing dekket
som er på markedet er en rimeligere
variant. Maxxis har fått enkelte av sine
modeller over racingvarianten EXC,
mens bestselgeren i 26” gjennom flere
år, Crossmark, dessverre bare finnes i en
rimeligere variant. 
I 2011 er det Schwalbe, Bontrager og
Specialized som har det beste utvalget av
29” dekk. Neste år regner vi med at
Continental også får RaceKing og årets
gode 26” dekk, X-king også i
racingvarianter for 29” samt at Maxxis
får enda større utvalg av 29” dekk.

Måling av dekkdimensjonene 
Vi målte alle dekkene da de var nye. De
ble blåst opp til 36 psi (2,5 bar), og det er
ved dette trykket alle målingene er fo-
retatt. 

>>>

Test av        
29” dekk



fort. Lavere dekktrykk gir også lavere
rullemotstand på løst underlag. Min
oppfatning er at dekktrykk og gummi-
blanding sammen med sete og
demperen er noen av de faktorene som
har størst innvirkning på komforten. 

• Liter/kg: Hvor mange liter dekk
(volum) per kg dekk. Et høyt tall er et
volumeffektivt dekk, og du kan få god
komfort og et stort dekk uten at det
veier mye. En høy score her gir sann-
synligvis et fleksibelt dekk med lav
rullemotstand på ujevnt underlag.
Ulempen er at slike dekk har tynne
sidevegger og mindre gummi i knas-
tene og dermed kan punktere lettere.
Til sammenligning er grusracerdekk 10
liter/kg. �
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Variasjon
Om du får andre tall når du måler ditt
dekk, kan det skyldes at det er en annen
produksjonsserie, at du har en
bredere/smalere felg, eller at dekket er
brukt. Vår erfaring er at dekket går seg til
og utvider seg en del forholdsvis raskt
når det blir tatt i bruk. Dekkbredden kan
øke med 2-3 mm. 
• Dekkbredde, knast: Bredde på dekket
fra ytterste knast til knast. Stor bredde
gjør at dekket flyter bedre på løst
underlag. Undersøkelser har også vist
at bredere dekk reduserer rullemot-
standen på løst underlag.

• Dekkbredde, sidevegg: Bredde fra dekk-
vegg til dekkvegg på det bredeste. Dekk
som har dekkvegg mål som er større
enn knastebredde kan ha økt risiko for

skade av dekkveggen da denne lett kan
skades på skarpe steiner. Grunnen er at
sideveggene stikker lengre ut enn knas-
tene, og den får da ikke beskyttelse. 

• Vekt: Snittvekt av to dekk. 
• Omkrets [mm]: Dekkets omkrets i
rullebanen uten belastning/rytter på
sykkelen. Stor omkrets kombinert med
høy vekt gir et stabilt dekk pga høyere
rotasjonskrefter. Ulempen er imidlertid
en sykkel som er tyngre å manøvrere
og akselerere.

• Knastehøyde: Høyden på knastene i
rullebanen. Lave knaster gir lavere
rullemotstand på fast underlag. På
løsere underlag kan det være en fordel
med litt høyere knaster for å gi bedre
fremkommelighet på løsere underlag. 

• Dekkhøyde: Høyden på dekket fra

felgen og opp til rullebanen fratrukket
knastehøyden. Stor høyde medfører
mindre fare for punktering som følge
av slangeklem (”snakebite”). Dekket
kan imidlertid flekse mer på felgen i
krappe svinger.

• Beregnet dekktverrsnitt (volum): For å
måle tverrsnittet har vi brukt bredden
(sidevegg) og høyden på dekket. Dette
er lagt inn i formelen for beregning av
arealet til en ellipse. Svaret er ikke 100
% nøyaktig, men er et rimelig godt an-
slag. Et stort volum gir høyere komfort
da dekket bedre demper ujevnheter i
underlaget. Med større volum kan du
også redusere trykket i dekket uten
vesentlig større fare for punktering.
Lavere dekktrykk gir bedre fremkom-
melighet på stier og mer det gir kom-
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Dekk Bontrager xr1 
Team Issue 29 x 1,9

Schwalbe Furious 
Fred 29 x 2,0" Evo Pacestar

Specialized Fast Track 
LK 29 x 2,0" Control

Maxxis CrossMark 
29 x 2,1"

Produsent www.bontrager.com www.schwalbe.com www.specialized.com www.maxxis.com

Importør www.trek.no www.cyklon.no www.deler.no

Faktisk vekt 417 380 615 631

Omkrets 2264 2264 2298 2302

Knast-høyde
rullebane

2 1 3 3

Dekk-bredde, knast 44 46 51 52

Dekk-bredde,
sidevegg

46 46 52 52

Beregnet tverrsnitt 1 716 1 752 2 120 2 146

Volum 3,6 3,7 4,5 4,6

Liter/kg dekk 8,7 9,7 7,3 7,2

Hvorfor Meget lett og raskt dekk.
Bra grep til å være grus-
racerdekk. Klargjort for å
kjøre med guffe.

Svært lett og svært raskt dekk.
Kanskje minst rullemotstand.
Størst volum/gram. Klargjort for
å kjøre med guffe.

Solid og raskt allrounddekk med
stort volum og meget gode
egenskaper over våte røtter og
steiner. Klargjort for å kjøre med
guffe.

Raskt allrounddekk med stort
volum og meget gode egen-
skaper over våte røtter og
steiner.

Hvorfor ikke Lite volum  og liten
punkteringsmotstand

Dårlig grep, lite volum  og liten
punkteringsmotstand

Litt tungt? Litt tungt?

Dom Testvinner grusracerdekk Letteste grusracerdekk

Specialized Renegade 
29 x 1,95" Control

Maxxis Ikon EXC 
3C 29 x 2,2", 70/63/60a 

Schwalbe Racing Ralph 
29 x 2,25" Evo Pacestar
Snakeskin

Schwalbe Rocket Ron 
29 x 2,25 Evo Pacestar

Schwalbe Racing Ralph 
29 x 2,4" Evo Pacestar

www.specialized.com www.maxxis.com www.schwalbe.com www.schwalbe.com www.schwalbe.com

www.deler.no www.cyklon.no www.cyklon.no www.cyklon.no

546 525 653 575 635

2290 2292 2309 2325 2321

2 3 3 3 3

51 52 55 55 59

53 54 54 54 57

2 149 2 161 2 275 2 383 2 487

4,6 4,6 4,8 5,1 5,3

8,3 8,7 7,4 8,9 8,4

Meget raskt dekk med stort
volum. Lav vekt. Sitter over-
raskende bra på sleipe røtter
og steiner. Klargjort for å
kjøres slangeløst med guffe. 

Meget raskt dekk med stort
volum. I øvre sjikt når det
gjelder volum/gram. Letteste
maraton knastedekk.

Meget raskt dekk med meget
stort volum. Godt grep og
flyter bra på løst underlag.
Snakeskin varianten med for-
sterkede sidevegger gjør at
dekket tåler mer. Klargjort for
å kjøres slangeløst med
guffe. Utgaven uten snakes-
kin er muligens det beste all-
roundekket  til maraton.
Kanskje maratondekket som
ruller lettest sammen med
Rocket Ron.

Meget raskt og lett dekk med
svært godt grep.
Maratondekket med størst
volum/gram. Klargjort for
kjøring med guffe. Dekket
med best grep på løst under-
lag eller gjørme.  Kanskje
maratondekket som ruller
lettest sammen med Racing
Ralph.

Meget raskt dekk med svært
stort volum. Godt grep og
flyter godt på løst underlag. I
øvre sjikt når det gjelder
volum/gram. Kanskje
maratondekket som ruller
lettest sammen med Rocket
Ron.

Litt dårlig grep/kantgrep
grunnet lav knaster.

Litt svake sidevegger og du
sykler i terreng med litt
skarpe steiner. Finnes i
utgave med forsterkede
sidevegger som er omtrent
50 gram tyngre.

Litt tungt? Hvis du ikke kjører
i terreng med mye spisse
steiner, velg varianten uten
snakeskin, og spar 50
gr/dekk

Veier litt mer enn snittet,
men svært bra ift volumet

Letteste maratondekk Testvinner maratondekk Volumkongen

Anbefaling
Grusracerdekkene Bontrager xr1 Team Issue og Schwalbe Furious Fred er for-
holdsvis like. Dette er dekk du velger hvis du vil raskest over fjellet fra Rena
til Lillehammer og er trygg på sykkelen i høy fart. Furious Fred er sannsynlig-
vis det raskeste dekket, men vi kårer likevel XR1 Team Issue til testvinner da
det har litt bedre grep. 

Alle maratondekkene i denne testen er gode dekk, og du vil nok bli fornøyd
med de fleste av disse. Specialized Renegade og Maxxis Ikon har litt lite
markert mønster til å kunne være gode allrounddekk. Grepet blir litt for dårlig
på løst og gjørmete underlag. De er imidlertid svært gode dekk på litt fastere
underlag. Maxxis Ikon oppfører seg veldig likt Conti RaceKing, så liker du
RaceKing i 26”, kan du trygt velge Ikon 2,2”. 

Måtte jeg valgt ett maratondekk, hadde det blitt Racing Ralph 2,25” i evo
pacestar utgave (ikke snake skin). Det er sannsynligvis det dekket sammen
med Rocket Ron som har lavest rullemotstand. Det har også godt grep, og
årets gummiblanding har blitt såpass mye bedre på sleipe røtter og steiner at
det er godt nok som allrounddekk. Holder du deg i hovedsak under 30 km/t
og trives godt på sti, er 2,4” et svært godt alternativ.

Kunne jeg valgt ett dekk til, hadde det vært Rocket Ron. Det ruller svært godt,
og har det lille ekstra grepet som trengs på løst underlag eller gjørme. En god
kombinasjon er Rocket Ron foran og Racing Ralph bak.

Sykler du mye på sleipe røtter og steiner, er Specializeddekkene gode
alternativer. Fast Track LK er et godt allrounddekk. The Captain er et dekk for
løsere underlag (ikke testet). 

Test
vinner

grusracerdekk

Test
vinner

maratondekk


