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Ashima AiNeon er den letteste todelte brem-
seskiven på markedet med en angitt vekt på 
65 gram for 160 mm og 85 gram for 180 mm. 
Våre veide noen få ubetydelige gram mer, 
men de er likevel svært mye lettere enn vanli-
ge skiver. Ashima er et taiwanske selskapet, 
som har hovedfokus på bremser, og har hatt 
kraftig vekst de siste årene. Forløperen, de 
lette stålrotorene deres er sannsynligvis de 
bremseskivene som er mest solgt på etter-
markedet.

Fordelen
Vanlige bremseskiver er laget i et stykke stål. 
Todelte skiver har bremsebane av stål og spi-
der (innfesting) vanligvis av aluminium. For-
delen med todelte bremseskiver er en mindre 
sannsynlig for at skiven blir skeiv som følge 
av overoppheting ved bremsing. Produsen-
ten har også flere designmuligheter hvor inn-
festingen i midten kan ha forskjellig form og 
farge. I tillegg kan skiver på 180 mm og mer, 
bli lettere enn sin enkle bror i stål siden en 
spider i aluminium er lettere enn stål. 

Ulempen
Om todelte skiver fører til mindre sannsynlig-
het for overoppheting ved kraftig oppbrem-
sing i lange og bratte bakker, er delte. I Norge 
er dette likevel et lite problem. Ulempen med 
todelte skiver er imidlertid at de blir litt dyrere 
da produksjonen krever mer bearbeiding. Vi 
har brukt Ashima AiNeon i flere uker og kan 
bekrefte at de holder seg rette og fine. 

Har du et hjul med centerlock kan du fort-
satt bruke Ashima AiNeon. Det finnes flere 
adaptere på markedet for overgang fra cen-
terlock til 6 bolt.

Ashima AiNeon har en overkommenlig pris, 
kroner 369 pr. stk i 160 mm. 

Med sin lave vekt, gode funksjon og over-
kommelige pris, mener vi at Ashima AiNeon 
er et godt kjøp for de som er opptatt av god 
funksjon og lav vekt. 

SAlg: www.sykkelkomponenter.no  
PrODUSeNT: www.ashima.com.tw 
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