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Lørdag 24. april 2010
En uforglemmelig opplevelse!

Start og mål ved Longyearbyen.
Hel maraton: 42 km klassisk stil, 3 kg sekk,
 trim-/turklasse (10 årsklasser)
 Startkontingent: kr. 200,-/300,-
Halv maraton: 21 km, kun trimklasse
 Startkontingent: kr. 100,-
Påmelding: Til Svalbard Skimaraton,
 Boks 485, 9171 Longyearbyen
 eller www.svalbardturn.no
Bankkonto: 4750 11 43223
Info: Svalbard Turn
 Tlf. 79 02 35 85 
 Fax 79 02 13 33
 E-mail: svalbardturn@online.no

Reservér flybillettet/overnatting snarest – det blir fort fullt!
www.svalbardturn.no

SYKKELFREAKEN med sykkel som brukskunst…

På slutten av 90-tallet lanserte Mavic sitt sys-
temhjulsett CrossMax, og gjorde det mulig å
få kjøpt supre ferdig bygde hjulsett for ter-
rengsykling. Hjulene var lette, gode å kjøre
på, og hadde et tøft design som satte en ny
standard. Med ett kunne alle med stor nok
lommebok oppgradere sykkelen sin med et
godt hjulsett uten å ha inngående kunnskap
om alle detaljer. Mavic skapte seg raskt et
merkenavn blant norske terrengsyklister. Etter
hvert har produsenter som Shimano, Bontra-
ger, DT, SunRingle og andre kommet til på
det norske markedet.
I fjor lanserte NoTubes det som sannsynlig-
vis er det letteste systemhjulsettet på marke-
det. Hjulsettet er laget for konkurransebruk,
og veier kun 1200 gram. Dette er hele 2-300
gram lettere enn andre systemhjulsett fra
Shimano og Mavic.
Hjulsettet er håndbygget i USA, og stilrent i
sort med røde detaljer. Det er bygget med 32
sorte DT Revolution 1.8/1.5 eiker, og har røde
aluminiumsnipler som matcher dekalene på
felgen godt. American Classic har levert 6-

bolt disc-navene. Fornav for Lefty eller 15
mm aksel kan også leveres.
Hjulsettet er bygget på en felg som kun
veier 284 gram (Vanlige felger veier fra 400
gram og oppover). Felgen passer både til
vanlige og slangeløse dekk (UST). I tillegg
kan man kjøre vanlige dekk med latex-væs-
ke/guffe (for viderekomne). Felgen er bred,
noe som gir god stabilitet for dekket og
mulighet for å kjøre med lavere lufttrykk. Fel-
gen har sittet på hjulsettet til mange ryttere
som har stått på pallen i internasjonale kon-
kurranser. Felgen har imidlertid noen
begrensninger; den anbefales ikke til ryttere
over 77 kg eller brukt med mer enn 33 psi
lufttrykk i 2,0” brede dekk. Overstiger du det-
te, gjelder ikke felgens garanti. For høy ryt-
tervekt reduserer levetiden på felgen. Sann-
synligvis vil eikeniplene dras ut av felgen. For
høyt lufttrykk kan føre til at felgveggen svik-
ter og dekket vrenger seg av og eksploderer.
Det lave trykket gjør at felgen ikke er ideell
til smale grusracerdekk i Birken.
Selv om 6600 kr for et hjulsett er mye

penger, er det definitivt konkurransedyktig
sammenlignet med andre systemhjulsett på
markedet. Skal du bygge noe tilsvarende hos
en norsk hjulbygger, vil prisen raskt komme
opp i rundt 10000 kroner selv om delene kjø-
pes i rimelige nettbutikker. Fordelen med en
flink norsk hjulbygger er at de kanskje er
enda dyktigere til å bygge, og at eikevalg og
spenn kan tilpasses din vekt og kjørestil.
Jeg veier omkring 77 kg (vektgrensen) og
har brukt hjulsettet flittig på sti og grus til tre-
ning og flere konkurranser i over 3 måneder.
I hele denne perioden har det fungert godt.
Felgene er fortsatt hele, navnene fungerer
like godt, og det er maksimalt blitt 1-2 mm
sidekast i hjulene, noe som jeg oppfatter som
akseptabelt.
Med sin lave vekt og konkurransedyktige
pris, mener jeg at hjulsettet er et meget godt
kjøp for de som vil ha noe av det letteste
som finnes.
Pris: 6627 kr
Produsent: www.notubes.com
Importør/salg: www.bikeshop.no

Av Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

NoTubes ZTR Race 7000 hjulsett

Tips fra sykkelfreaken:
Ting å tenke på når du
skal kjøpe hjulsett
En del av punktene nedenfor er det vanskelig for lekfolk å finne ut av. Ta
kontakt med en dyktig sykkelbutikk, ekspertforumet på treningsmagasi-
net.no eller benytt forumet på terrengsykkel.no for hjelp.

• Holdbarhet og vedlikehold. Viktige faktorer her er hvor godt beskyttet
lagrene i navet er mot vann, og hvilken kvalitet de har. Er det enkelt å jus-
tere slark i navet, hvor mye tåler felgen, er det brukt standardeiker og er
det enkelt å få reservedeler. Er hjulet bygd med jevnt spenn i eikene? Hjul-
settet må også tåle rytterens vekt og kjørestil.

• Slangeløst. Felgene på enkelte hjulsett er laget for en standard som heter
UST. Det betyr at slangeløse dekk kan brukes i tillegg til vanlig dekk og
slange. Andre hjulsett kan tilpasses slangeløse dekk ved å legge inn et
spesielt felgbånd med ventil i. Fordelen med slangeløse dekk er at sjansen
for å punktere som følge av slangeknip er mindre. I tillegg kan det brukes
lavere lufttrykk i dekkene for bedre komfort på ujevnt underlag. For mar-
ginjegerne viser tyske laboratorietester at det i enkelte tilfeller også kan gi
lavere rullemotstand da det ikke må brukes krefter på å deformere slang-
en. Ulempen med felger for slangeløse dekk er at det kan være litt tyngre
å ta dekk av og på. Et tips her er å bruke litt såpevann på felgen.

• Rulling. Her er det nok liten forskjell mellom de ulike produsentene. Grun-
nen er at det ikke er stor forskjell på lagrene i navene mellom de ulike
modellene i samme prisklasse. Med terrengdekk og den lave farten i ter-
rengritt har aerodynamisk utforming av felg og eiker liten betydning
sammenlignet med i landeveissykling.

• Behagelig å kjøre på. Dette avgjøres i stor grad av hjulsettets stivhet. Blir
det for mykt, vil det bli ustabilt i svinger og svikte når du reiser deg for å
trå. For stive hjul vil kunne virke lite fleksible i terrenget. Tyngre ryttere
trenger stivere hjul enn lette ryttere.

• Vekt. Lette hjul gir en sykkel som er raskere å akselerere og manøvrere.
Dette har betydning i tekniske terrengritt, men i enkle grusritt betyr nok et
par hundre gram mest for opplevelsen og psyken.

• Utseende og pris.
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