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Med sykkel som brukskunst
Fjærlette bremseskiver fra Ashima.
Ashima Airotor2 er en ny fjærlett bremseskive i
stål. Det taiwanske selskapet, som har hovedfokus
på bremser, har hatt kraftig vekst de siste årene.
Forløperen Airotor er sannsynligvis den bremseskiven som det er solgt mest av på ettermarkedet.
Ashima hevder at Airotor2 er markedets letteste
stålskive. I 160 mm veier den kun 66 gram, og vi
kjenner ikke til noen som er lettere. Foreløpig selges den bare i denne størrelsen. Vanlige Airotor
selges i de fleste størrelsene.
Vi har testet 160 mm skiven gjennom sommersesongen. Skiven er brukt i rundbaneritt, i alpene,
på grusturer og i det norske høyfjellet. Med sine 66
gram er skiven svært lett. I dag er det vanlige fra
drøyt 110 gram og oppover for en standardskive.
Airotor er et beskrivende navn da skiven har
mere hull enn stål, og jeg var spent på hvordan den
ville takle vanlige forhold, gjørme, og lange, bratte

utforkjøringer.
Min oppfatning av skiven etter å ha
brukt den gjennom sesongen, er at den
holder mål på de fleste områder. Den
fungerer utmerket under vanlige forhold
og søle. I Norge har den holdt for meg med
mine 80 kg i de lange utforbakkene jeg har
kjørt. Bremsekraften synes jeg også er god. I alpene hadde vi noen svært lange og veldig bratte
utforbakker på varme dager. Da fikk jeg problemer
med varmgang/fading slik at jeg måtte stoppe opp
til brems og skive hadde kjølt seg ned. Ikke overraskende. Under slike forhold er det en fordel med
180 mm skiver med litt mer stål. Noe annet som
har imponert meg, er at den har holdt seg rett og
fin uten sidekast.
Ashima Airotor2 er også et rimelig produkt, skiven koster kun 239 kr/stk.

Har du et hjul med centerlock kan du fortsatt bruke
Ashima Airotor2. Det finnes flere adaptere på markedet for overgang fra centerlock til 6 bolt.
Med sin lave vekt, gode funksjon og ikke minst
gode pris mener vi at Ashima Airotor2 er et godt
kjøp – også for dem som bare trenger en ny bremseskive.
Pris: 239 kr/stk
Salg: www.sykkelkomponenter.no
Produsent: www.ashima.com.tw
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