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SYKKELFREAKEN med sykkel som brukskunst…

Kranker fra Aerozine er nytt på det norske
markedet, og importeres av Sykkelkompo-
nenter. Med Aerozine ønsker de å utfordre de
andre store aktørene som er Shimano, Truva-
tive, FSA og Race Face. 
Vi har i noen måneder prøvet X-12SL-A3. Det-
te er en high-end krank som er laget av alu-
minium. Krankarmene har en patentert inn-
festing av pedalene som gir mulighet for
170mm og 175mm på samme krank, uten at
vekt eller stivhet straffes. Boltsirkel for dre-
vene er 104/64 mm som er standard for 4-
armede kranker. Drevene som følger med har
44/32/22 tenner. Kranken har utenpålig-
gende lager i samme dimensjoner som Shi-
mano bruker. Den passer både 68 og 73 mm
krankhus.
Kranken lages i mange forskjellige farger,
men i Norge selges den i første omgang i
svart eller rød (nesten rosa!).

Med sine 740 gram inklusive lager er den let-
tere enn de tredelte krankene til både Shima-
no (XTR), Truvative (Noir) og FSA. Prismessig

ligger den også lavere enn konkurrerende
kranker.
Kranken er enkel å montere på sykkelen.
Lageret monteres med samme verktøy som
blant annet Shimano og Truvative. Etter noen
måneders bruk er vår erfaring at giringen
fungerer like godt som på vår Shimano XTR
krank. Vi har heller ikke hatt problemer med
slark i lager eller skjeve drev. Vi har en
følelse av at krankarmene er litt mykere enn
på XTR, men dette oppleves ikke som noe
problem ved sykling. 

Vår vurdering er at Aerozine kranken med sin
lave vekt, konkurransedyktige pris og gode
funksjon er et godt alternativ om du skal byt-
te krank som følge av slitasje eller ønske om
oppgradering. 

Pris: 2399 kr
Produsent: www.aerozinebike.com
Importør/salg: www.sykkelkomponenter.no

Av Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

Aerozine krank

Har du en klar terrengritt favoritt? 

Da må du klikke deg inn på

www.treningsmagasinet.no. 

Der kan du stemme på akkurat

det rittet du liker aller best. I

slutten av september vil vi kåre

en vinner på bakgrunn av alle

stemmene som har kommet inn i

sommer. Alle som gir sin stemme

er med i trekningen om flotte

premier fra Proteinfabrikken.

Slik var rangeringen av de fem beste 
per 26. august 2009. 
1.Molde Challenge 
2.Garborgriket Rundt 
3.Bukkerittet 
4.Terrengsykkelrittet 
5. Markatråkket 

DIN FAVORITT?: Montebellorittet lå på 7.plass per 26. august. Skal rittet få beholde plassen, eller vil augustrittene
passere? Du bestemmer.

Nå kan du
blant annet stemme på

Birkebeinerrittet, FredagsBirken, 
Grenserittet, Drammensrittet, 

Klosterrittet, Å i Heiane 
og mange flere.

Hva er 

Norges beste terrengritt?


