sykkelfreaken

Av Tord Bern Hansen

C4 karbon setepinne
– stilig pinne med spenst
C4 er G-sport og Intersport sitt husmerke for sykkelkomponenter. Flere av delene er i high-end delen av
skalaen. Vi har fått inn et utvalg til test, og i denne
utgaven presenterer vi setepinnen.

som medfører ekstra risiko for brudd av seterailene
om disse er av karbon. Vår pinne har merker for hver
centimeter slik at det er enklere å justere til riktig
høyde.

Vi har brukt C4 setepinnen i karbon en drøy måneds
tid til alt fra enkel transportsykling til krevende stisykling på hardtail. Vi har brukt en pinne på 27,2 x 350
mm. Den finnes også i 31,6 x 400 mm. Disse to
dimensjonene dekker de vanligste syklene på
markedet.

På stiturer har vi satt stor pris på den ekstra fleksen
som 27,2 mm pinnen i karbon gir. Det gjør at
terrengturene blir mer komfortable enn med den
standard aluminiumspinnen som sykkelen vår ble
levert med.

C4 pinnen har en pen finish med uni-directional
karbonveving (ikke rutemønster). Det var enkelt å
montere setet til pinnen, og justering av setevinkelen
var en fornøyelse. Boltene til å justere setet med er
solide. Vuggen som seterailene ligger i er laget av
karbon og er slett og fin. Enkelte setepinner har en
aluminiumsvugge utformet som en halvt rør. Dette
gir korte og spisse anleggsflater mot seterailen, noe

1000 LUMENS LYSKASTER
Utrolig pris! Kun 489,-

Setepinnen veier ikke mer enn 156 gram (oppgitt til
160). Med en pris på 999 kroner er setepinnen helt
klart konkurransedyktig med tilsvarende setepinner
av karbon i nettbutikkene.
Tommelen opp for dette produktet både med hensyn
på funksjon, vekt og pris.
Importør/salg: www.gsport.no

THERM-IC VARMEHANSKER

Perfekt hodelykt for ski og sykkel Elektriske hansker holder deg varm!
Veil. pris: 2699,- KUN 1929,-

Perfekt julegave for den aktive!
Hotronic elektriske varmesåler
Veil. pris: 2099,-

TACX SATORI TRAINER

Veil. pris: 2699,- KUN 1488,-

KUN 1299,- VANNTETTE SOKKER!
Sealskinz KUN 344,-

SKISMØRING PÅ LAGER TIL
GODE PRISER!

NORGES BESTE SYKKELBUTIKK PÅ NETT!
www.bikeshop.no Tlf: 330 74 850

Fysisk utsalg: Sentrum 2, 3185 Skoppum

