SYKKELFREAKEN
med sykkel som brukskunst…
Rock Shox Sid dempergaffel har blitt voksen…
Etter slitedeler er nok gafler noe av det som
har størst omsetning på ettermarkedet. Her
hjemme er det fem merker som dominerer.
Det er RST, Rock Shox, Manitou, Fox og Marzocchi. I tillegg kommer DT-gaflene i highendsegmentet. De fleste leverer gafler for enhver
bruk og lommebok. Med andre ord også gafler
i det lette segmentet for maratonsyklister.
Frem til 2008-sesongen har den letteste blant
de store merkene vært Rock Shox SID WC (80
mm slaglengde) på snaue 1300 gram med
lockout på gaffelen, men tett fulgt av Manitou
R7 MRD Absolute på 1340 gram (100 mm).
Deretter er det et lite hopp opp til 1500 tallet
hvor vi har Fox og Marzocchi. Det er sjeldent
man får i både pose og sekk, og enkelte ryttere
mener at SID med sine 28 mm innerbein har
vært litt myk om farten blir høy, terrenget
røft og svingene krappe. I tillegg fantes den
bare i 80 mm slaglengde, mens flere og flere
sykler kommer med geometri for 100 mm.
Nye SID fra Rock Shox kvitterer ut alle disse
innvendingene på en utmerket måte. Du får
den i både 80 og 100 mm. Et verksted kan
enkelt endre slaglengden på gaffelen. Stivhe-

ten har kommet opp på samme nivå som Fox
og gamle storebror Reba da innerbeina har fått
øket diameteren helt opp til 32 mm. Fjæringen
og dempingen fungerer like godt som på velprøvde Reba med gode tilpasningsmuligheter
individuelt.
Vårt SID Team testeksemplar veide 1470
gram uten lockout med 200 mm styrerør.
Med det er den lettere enn fjorårets Reba og
Fox sin F-serie. Dermed er nye SID den letteste
gaffelen med 32 mm innerbein. Ønsker du en
lettere gaffel av de som er representert på
det norske markedet, må du gå for Manitou
R7 med 30 mm innerbein eller DT sine gafler
med 28 mm innerbein. Manitou R7 MRD
Absolute testet vi i fjor, og omtalen kan leses
på www.bernhansen.com.

godt markert på innerbeina slik at en slipper
å måle dette med tommestokk ved oppsett av
gaffelen. I tillegg er anbefalt lufttrykk satt
opp i en tabell på gaffelbeina. Dekaler
ligger også godt beskyttet under
klarlakk. Alt dette er nyttige
detaljer som vi etter hvert håper
andre produsenter følger opp.
Importør:
www.stians-sport.no
Produsent: www.sram.com

SID Team har en veiledende pris på det norske
markedet på 6699,- Worldcup-utgaven koster
friske 8999,I tillegg til å være en velfungerende gaffel,
har SIDen flere finesser. Den har et enkelt og
godt feste for bremseslangen på bremsebroen,
og sagget (hvor mye gaffelen setter seg) er
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-et av Norges mest populære terrengritt
• Eventyrlig trase på 45 km • Start og mål i Asker sentrum • Seeding-ritt for Birkebeiner-rittet

Velg mellom:
• Nissan MTB Tour
(Aldersbestemte klasser, 45 km)
• Nissan junior marathon
(12 til 16 år, ca 25 km)
• Nissan mini marathon
(6-12 år, løype i målområdet)
• Maraton Norgescupen
(Senior 75 km / Damer og Junior 45 km)

Deltakerpremie til alle. Trøye fra Norrøna til alle som fullfører 45 og 75 km.

Meld deg på i dag! www.vestmarkrittet.no
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