
ykkelklubb ENGERDAL

femundrittet_Layout 1  23.04.12  10.34  Side 1

BIRKEBEINER’N//UTSTYR

Sykkelfreakens hjørne  

– med sykkel som 
brukskunst
Mcfk setepinne – hypperlett tysk perfeksjonisme

Tekst Tord Bern Hansen • test@bernhansen.com

Tyske Mcfk lager styrer, seter og setepinner av 
karbon for perfeksjonistene. Sammen med blant 
annet Schmolke troner de øverst på ønskelisten 
til mang en entusiast sitt sykkelbyggeprosjekt. Av 
våre hjemlige syklister er sannsynligvis norges-
mester i terreng rundbane, Ole Christian Fagerli, 
den mest kjente rytteren med komponenter fra 
Mcfk. 

Vi har vært så heldige å få prøve en setepinne fra 
Mcfk. Vårt testeksemplar veide utrolige 114 gram i 
31,6 x 350 mm. Da er den laget for terrengsykling 

og ryttere på inntil 90 kg. Dette er nesten halvpar-
ten av vekten på tilsvarende karbonpinner. 

For kunne lage så lette setepinner som det Mcfk 
gjør, skreddersyr de den til rytteren. Ved bestilling 
må du oppgi diameter og lengde på setepinnen, 
ryttervekt, hvor langt ned i rammen du har sete-
pinnen og hvor langt du sykler hvert år. På denne 
måten får de konstruert pinnen med minst mulig 
overflødig materiale samtidig som styrken ivare-
tas. I tillegg til karbonrør har setepinnen en vugge 
av hul karbon med god anleggsflate mot seterai-

lene, bolter av titan og kroker av aluminium. 
Setepinnene kommer med og uten setback (bøy 

bakover på toppen). Kundene kan velge mellom 
karbonfinish i 3K (rutenett) eller UD (lange tråder). 

Herligheten koster 298 euro, men da får du til 
gjengjeld en setepinne som er blant de aller let-
teste på markedet og som du kan ta med deg til din 
neste sykkel om du skulle ønske å bytte i fremti-
den såfremt rørdiameter er lik og størrelse på syk-
kelen ikke endres vesentlig.

Produsent/salg: www.mcfk.de

I den store hjelmtesten slet Selev XP fra Sykkelkomponenter.no med å 
nå helt til topps tross fint design og nasjonalfarger. Noe av grunnen var 
at hjelmen ikke satt stabilt på hodet. De nye Selev XP modellene levers 
nå med forbedret nakkebøyle som gjør at hjelmen sitter stabilt på hodet. 
Ønsker du den ikke i nasjonalfargene, fåes den i flere andre farger. Pris 1349 
kr. Ta en titt på www.sykkelkomponenter.no eller www.selevhelmets.com.

Selev XP med  
bedre nakkebøyle
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