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09BIRKEBEINERLØPET
HALVBIRKEN
UNGDOMSBIRKEN
BARNAS BIRKEBEINERLØP

19. september

BIRKEBEINERLØPET: Sjusjøen – Lillehammer, 23 km
HALVBIRKEN: Lillehammer 11 km

UNGDOMSBIRKEN: Lillehammer 5 km
BARNAS BIRKEBEINERLØP: Lillehammer 0,6 og 1,5 km

SYKKELFREAKEN med sykkel som brukskunst…

Formulas skivebremser har i en årrekke vært
i toppsjiktet når det gjelder svært gode brem-
ser med lav vekt. Bremsene har flere ganger
vunnet internasjonale og tøffe bremsetester.
Derfor var det med stor spenning at vi
begynte testingen av bremsene på vårparten. 

Formula R1 tar over for den tidligere test-
vinneren Formula Oro Puro. Det første vi leg-
ger merke til er at alt er smekrere – både ski-
ve, kaliper og hendel. Stålskivene har enda
flere utfresinger enn tidligere, og veier kun
86 gram for 160 mm, mot mer vanlige 120
gram og oppover . Med 86 gram forsvinner
mye av vektfreakenes argument for å velge
aluminiumsskiver som gir vesentlig dårligere
bremsekraft, og er mye dyrere, bare for å
spare 50 gram på hele sykkelen. Forbrems
med slange og kaliper veier bare 168 gram
uten festeboltene og adapter fra postmount
til is. Dette er 20 % lettere enn forgjengeren,
og sannsynligvis en av verdens letteste serie-
produserte skivebremser. 

Fungerer noe som er så lett? R1 er enkel å
montere på sykkelen. Festeklemmen er til å

skru av hendelen, og du slipper dermed å ta
av holker og girsjalter for å sette den på.
Eneste minus er at den er festet med små
torx skruer, som ikke er standard på multi-
verktøy. Hendelen er så smekker at den kan
monteres på begge sider av girsjalteren.
Flere og flere velger å montere bremsehen-
delen innenfor girsjalteren slik at bremsen
kun betjenes med pekefingeren mens resten
av hånden holder godt rundt styret.

Det er enkelt å dosere bremsekraften med
R1, og den har mer enn nok kraft for norske
ritt. Er du litt tyngre og/eller kjører mye bratt
utfor, kan du spandere enn skive på 180 mm
fremfor 160 foran. Formula R1 består også
røffe internasjonale tester med glans når
det gjelder bremsekraft. 

Hendelen har justeringsmu-
lighet for hvor langt ut
den er i hvilestilling, og
kan dermed justeres til
både store og små hen-
der. Hendelen er god å
bruke, men det lille

hullet som er frest ut i hendelen for å spare
et par gram er mer ubehagelig enn nyttig.
Forgjengeren Oro Puro hadde også mulighet
for å justere punktet hvor bremsen begynte å
ta. Kommer dette og karbonhendel på en
oppgradert versjon i 2010, eller er karbonhys-
teriet i ferd med å legge seg?

Er du opptatt av lav vekt og god ytelse, og
verdsetter gode bremser på linje med en
ukes ferie, kommer du neppe utenom 
Formula R1. 
Prisen er 2999 kr/stk uten skive og adapter.
Importør/salg: www.deler.no  
Produsent: www.formula-brake.it 

Av Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

Formula R1 skivebremser


