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Styrestemmets viktigste oppgave er å forbinde

styret til gaffelen i riktig avstand på en trygg og

lett måte. 

Har du først kjøpt en sykkel med riktig ramme-

størrelse, er styrestemmet den delen som er mest

naturlig å bytte for å få en god sittestilling. Setet

kan justeres

frem og til-

bake eller

opp og ned,

men har

stemmet feil

lengde, må

det byttes.

KCNC sin topp-

modell er laget av Scandium med 4 titanbolter i

styrefestet og 2 titanbolter til styrerørfestet. Vi

har brukt SC Wing til trening og konkurranse over

lang tid, og det fungerer utmerket. Pass imid-

lertid på at du ikke drar i stykker unbracosporet

på titanboltene da disse er små, og mykere enn

stålbolter.

Styrestem for terrengsykler finnes med 25,4 og

31,8 mm innfesting av styret. 31,8 mm er den nye

standarden (oversized – OS), og gir et

stivere og sterkere styre. Vekten

på et OS styrestem er vanligvis

på 150-200 gram for sykler i

prisklassen omkring 10000 kr.

Selv på meget kostbare sykler

er det uvanlig å finne stem

som veier mindre enn 100

gram, så 96 gram for et 90 mm

KCNC stem er meget bra. 

Lav vekt gjør også at stemmet tåler mindre.

Med sin lave vekt er nok KCNC sc wing ideelt til

grusritt og vanlig stisykling, men røff terrengsyk-

ling med mye dropp/hopp og for røslige personer

godt over 80 kg ville jeg vurdert mer solide

varianter. Anbefalte bruksområder for KCNC stem

finnes på produsentens nettside.

KCNC sc wing har 5 grader helling (rize) og

produseres i lengder fra 80-130 mm. Må du bare

ha en ny og lett sykkeldel, eller har du behov for

å justere sittestillingen litt, anbefales det å

vurdere KCNC sc wing.

Pris: 600-1000 kr avhengig av dimensjon og
butikk
Importør/salg: Horten Sykkelsport
(www.sykkel.com)  
Produsent: www.kcnc.com.tw 

SYKKELFREAKEN
Tord Bern Hansen har sykkel som brukskunst, kall ham gjerne

Av Tord Bern Hansen // test@bernhansen.com

KCNC sc wing
et lett styrestem til overkommelig pris
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Du kan spare minutter ÅPENT:
10 –19 (15)

BEST PÅ SYKKEL OG SKI

Skivalg
For å få mest mulig ut av skiene er det viktig at du har utstyr som er 
tilpasset deg. Alle langrennsski plukkes på bakgrunn av vekt, teknikk og 
ambisjoner. Vi har mange års erfaring og moderne måleapparater for å 
fi nne det beste skiparet nettopp for deg.

Struktur og steinslip
Våre anerkjente HS sliper brukes av både turløpere og aktive opp til 
World-cup og store mesterskap. Lang erfaring og topp utstyr sikrer 
resultatet også på dine ski. Velg riktig struktur for riktig skipar. 
Har du bare et par ski er HS 7 valget! Spør oss om råd i butikken eller 
se slipemenyen på vår hjemmeside.

hanksport.no
Følg med på vår hjemmeside for 
smøretips og valg av struktur 
foran de viktigste turrennene. 
Du fi nner også info om våre 
teknikk- og smørekurs, 
produktinfo og gode tilbud!

Thonning Owesens gt. 38 - Leangen - hanksport.no


