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Piggdekk til 29er
Vi har testet Nokian Extreme 294 og Schwalbe Ice Spiker Pro. To
gode piggdekk til 29»for deg som bruker sykkelen til mer enn
bysykling vinterstid. 

Av Tord Bern Hansen // test@bernhansen.com

Begge dekkene er i utgangspunktet forvokste utgaver av sine 26» brødre, og dermed med velprøvde
mønstre og oppbygning. 

BIRKEBEINER´N//UTSTYR

Anbefaling

Trenger du piggdekk til 29» til by- eller
landeveissykling, fungerer hybriddekk
(28») også bra. Tips til hvilke av disse
dekkene du bør velge, finner du i Birke-
beiner’n utgave 2011/08 eller på
www.bernhansen.com. 

Sykler du ofte på veier med snø, trener på
brøytede skogsbilveier, eller vil være helt
sikker på godt grep, kan du gå for Nokian
Extreme 294. Er hovedvekten av syklingen
på brøytede snødekte veier og hard snø på
stier og løyper, og du har godt med penger,
kan du gå for Schwalbe Ice Spiker Pro. 200
gram lavere vekt, 30% større volum og
100 ekstra pigger gjør dette dekket best
egnet på dette føret. 

Vær nøye med innkjøringen av nye pigg-
dekk så piggene setter seg. Omkring 50 km
uten kraftig bremsing og svinging eller
spinning over røtter og steiner er viktig.
Sykle gjerne på litt lavt lufttrykk så også
piggene på siden av rullebanen setter seg. 

Nokian
Extreme
294
Extreme 294 er veteranen på piggdekk. De
var tidlig ute med 26» dekk, og var også
først ute med dekk til 29». 

Extreme 294 i 2,1» er et meget godt all-
rounddekk med 294 stålpigger for både
jobbsykling og trening. Bra med pigger og
et åpent, men likevel rullevennlig mønster
gjør det godt egnet til både hardt underlag
av snø, is, og asfalt. Dekket er meget slite-
sterkt, men også litt tungt med en vekt like
i overkant av 1100 gram. 

Anbefalt utsalgspris: 789 kr
Produsent: www.suomityres.fi/
Importør: www.shimano-nordic.no/

Schwalbe
Ice Spiker
Pro
Ice Spiker Pro 26» har vært favoritten til
mange terrengsyklister siden det kom på
markedet. I 26» finnes det i 2,1» og 2,35». I
år har Schwalbe lansert utgaven i 29» i en
bredde som er midt mellom – 2,25». 

Dekket har 402 pigger. Takket være tynn og
fleksibel gummi og pigger i aluminium med
carbidspiss, har Schwalbe også greid å lage
et forholdsvis lett dekk som såvidt kryper
under 900 gram. Mange pigger og åpent
mønster med markerte knaster gir eks-
tremt godt grep. Siden dekket er lett
med fleksibel gummi ruller det likevel
overraskende godt. Dekket har også
en del større volum enn Extreme 294.
Dekket har et bredt bruksområde og
er veldig godt egnet til terrengsykkel-
trening vinterstid eller om du konkur-
rerer på snødekte veier. Tross
innkjøring, har dette piggdekket mistet
flere pigger enn det som er normalt. 

Anbefalt utsalgspris: 1199 kr
Produsent: www.schwalbe.com
Distributør: www.deler.no


