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Tord Bern Hansen har sykkel som brukskunst, kall ham gjerne

Av Tord Bern Hansen // test@bernhansen.com

SYKKELFREAKEN

Etter slitedeler er nok gafler noe av det som har størst omsetning på etter-
markedet. Her hjemme er det seks merker som har størstedelen av omset-
ningen. Det er RST, Rock Shox, Manitou, Fox, DT og Marzocchi. De fleste 
leverer gafler for enhver bruk, hjulstørrelse og lommebok. 

2012 var året hvor 29" sykler virkelig fikk fotfeste i markedet og de 
fleste leverandørene gikk tom for de attraktive modellene. Ny hjulstør-
relse fører også til økt etterspørsel etter gafler på ettermarkedet. Rock 
Shox har en stor del av markedet og deres SID-gafler retter seg i stor 
grad mot birkebeinere og andre maratonsyklister. SID kom i 29" utgave 
i 2012, og vi har testet world cup utgaven (wc) gjennom sesongen. 

Gaffelen har karbon krone og styrerør og veier bare 1440 gram 
med ukuttet styrerør uten fjernstyrt lockout. Det er blant de letteste 
29" gaflene. SID kan leveres med fjernstyrt lockout eller lockout 
på gaffelbeinet. Hjulinnfesting enten for vanlig hurtigkobling eller 
gjennomgående 15 mm aksling. 

Vår gaffel har flere justeringsmuligheter slik vi kjenner det fra 
andre Rock Shox modeller. Fjæringen og følsomheten justeres med 
lufttrykk i to ulike kamre. I tillegg kan returhastigheten stilles inn. I 
låst tilstand blir ikke gaffelen helt stiv. Vår gaffel lakk litt luft mellom 

de to luftkamrene slik at gaffelen trakk seg sammen etter et par uker, men 
dette løste vi ved å ha litt gaffelolje i luftkammeret slik at pakningen 

mellom dem ble tett. Her har sannsynligvis produsenten prøvd å spare 
noen få øre pr gaffel under produksjonen. Ut over dette har  gaffelen 
hatt en fin funksjon hele sesongen.

Vi opplever gaffelen som stiv og driftsikker. Skulle vi sette fingeren 
på noe, må det være at vi ikke opplever den like følsom som Fox ga-

flene i vandringen – kanskje er det prisen som du må betale for en 
lettere gaffel?

I tillegg til å være en velfungerende gaffel, har SIDen flere 
finneser. Den har et enkelt og godt feste for bremseslangen på 
bremsebroen, og sagget (hvor mye gaffelen setter seg) er godt 
markert på innerbeina slik at en slipper å måle dette med tom-
mestokk ved oppsett av gaffelen. I tillegg er anbefalt lufttrykk 
satt opp i en tabell på gaffelbeina. Dekaler ligger også godt be-
skyttet under klarlakk. 

Rock Shox world cup koster omkring 7000 kr i norske nett-
butikker.

Produsent: www.sram.com 

Rock Shox Sid dempergaffel blant 
de lettere 29" variantene

Det er bare å velge: 59 km, 135 km, 190 km, 344 km eller 542 km! 
Mer en 9100 valgte Styrkeprøven i 2012! 
Meld deg på! 
Første påmeldingsfrist 15. februar
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