SYKKELFREAKEN
med sykkel som brukskunst…
KCNC imponerer igjen. Denne gangen med
en hyperlett og rimelig setepinne.
I forrige utgave av sykkelfreaken kom KCNC
sitt stem veldig godt ut. Denne gangen har vi
prøvet setepinnen KCNC Ti Pro Lite, med diameter 31,6 mm og lengde 350 mm.
De vanligste dimensjonene på setepinner er
27,2 eller 31,6 mm i diameter. Lengden er
gjerne 350 eller 400 mm. I tillegg kommer
de med eller uten offset. Uten offset betyr
at innfestingen til setet er rett over senter på
pinnen slik som på KCNC Ti Pro Lite. Pinner
med offset har innfestingen av setet bak senter på setepinnen. De letteste pinnene er
gjerne de uten offset. Om du trenger pinne
med eller uten offset, er avhengig av hvor
setet bør stå i forhold til styre og pedaler. Har
du en veldig utstrukket sittestilling, eller om
overrøret på sykkelen er kort, har du nok
behov for en pinne med offset. Ta en nøye
titt på hvor setet ditt er plassert før du kjøper
ny setepinne.
KCNC Ti Pro setepinnen er laget av scandium
med titan bolter, og veier utrolige 156 gram i
31,6 mm. Med det sparer du omkring 100
gram i forhold til en normal setepinne på
sykler i 10-20000 kroners-klassen.
Av Tord Bern Hansen

I tillegg til å være lett, er det enkelt å justere
setetilt, den har målemerker for setehøyde,
og den er rillet utvendig for bedre friksjon,
slik at den ikke glir så lett ned i rammen.
Utseendet er nøytralt og stilrent. Vi har brukt
den til stisykling, og den har fungert utmerket hele tiden.
Maks ryttervekt ved terrengsykling er oppgitt
til 80 kg mens en landeveisrytter kan veie
helt opp til 120 kg.

Prisen er 699 kroner.
Tommelen opp for dette produktet både med
hensyn på vekt og pris.
Importør/salg: www.sykkelkomponenter.no
Produsent: www.kcnc.com.tw

