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Tord Bern Hansen har sykkel som brukskunst, kall han gjerne

Av Tord Bern Hansen // test@bernhansen.com

SYKKELFREAKEN

KCNC Bone Scandium styre 
– lett og rimelig
Lett og stilrent trenger ikke være kostbart 
om du ikke er nødt til å ha karbon.

Taiwanske KCNC lager styrer, bremseskiver, sete-
pinner og mange andre sykkelkomponenter. KCNC 
Bone er et lett og stilrent styre laget i scandium. 

Det er 60 cm bredt, over sized (tykkere på 
midten), uten bøy oppover (rise) og med svak bøy 
bakover (sweep). Denne varianten veier 130 gram, 
som er lett prisen tatt i betrakning. Selv karbonsty-
rer på samme vekt må du raskt betale det dobbelte 
for. 

Blant de norske terrengsykkellagene sykler 
Team United Bakeries med komponenter fra KCNC, 
og sannsynligvis satt det et scandiumstyre fra 
KCNC på sykkelen til en eller flere av medaljørene 
fra årets Norgesmesterskap i terrengsykling rund-
bane. 

KCNC selv oppgir ingen vektbegrensning på styret, 
men det er beregnet til maraton og rundbanesyk-
ling, og bør ikke brukes til røff stisykling. I tillegg er 
det med dette styret som med en del andre lette 
komponenter, de er laget lettest mulig, og er der-
med ikke bombesikre til enhver bruk. Veier du der-
for vesentlig mer en 80 kg, anbefaler jeg noe annet 
enn de letteste komponentene. 

Ønsker du ikke et flatt styre, finnes KCNC styrer 
i flere andre varianter med mer rise, bredere og 
kraftigere.

Bredden på styrene endrer seg som klesmoten. 
For 5 år siden var 56-58 cm helt normal. Deretter 
ble standarden 60 cm. De siste årene er det flere 
som sykler med enda bredere styrer. Jeg mener 

at til grussykling med 26’’ hjul er 58-60 cm godt 
nok. Jo røffere terreng du sykler i, jo større nytte vil 
du ha av et bredere styre da du får mer moment i 
forhold til ujevnheter som treffer hjulet ditt og øn-
sker å endre retningen på sykkelen. På 29’’ hjul er 
det også en fordel med litt bredere hjul av samme 
grunn, men til grussykling mener jeg at 60 cm er 
nok også her. 

Pris: 599 kr
Importør/butikk: Horten Sykkelsport, 
www.sykkel.com
Produsent: www.kcnc.com.tw 


