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www.hardrocx.no

CIRCO VOLANTE
TRENINGS- OG RITTSYKLER MED 
OX2 KARBONRAMME OG 29” -HJUL
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HvA: 29’’-rittsykkel med karbonramme laget for vårt UCI Team HR Abax.

HveM: For den ambisiøse rittsyklisten som ønsker å vinne ritt.

HvorfOr: Du får en lett og lynrask 29R med komponenter for rittsykling. 

CIRCO VOLANTE TEAM SL XTR    
VEKT:  9 kg. VEIL. PRIS  59.900,-
HvHvAA: 29’’-rittsykkel med karbonramme laget for vårt UCI Team HR Abax.: 29’’-rittsykkel med karbonramme laget for vårt UCI Team HR Abax.

HveHveMM: For den ambisiøse rittsyklisten som ønsker å vinne ritt.: For den ambisiøse rittsyklisten som ønsker å vinne ritt.

HvorfOr: Du får en lett og lynrask 29R med komponenter for rittsykling. 

CIRCO VOLANTECIRCO VOLANTE TEAM SL XTRTEAM SL XTR
VEKT:VEKT: 9 kg.9 kg. VEIL. PRISVEIL. PRIS 59.900,-59.900,-

HvA: 29’’-karbonsykkel med Rock Shox RS-1 gaffel og komponenter

fra absolutt øverste hylle.

HveM: For perfeksjonisten som vil ha det siste innen demper-

teknologi kombinert med lav vekt.

HvorfOr: Sette ny bestetid i ritt eller på treningsrunden.

PSYCHO VOLANTE    
VEKT:  8,7 kg. VEIL. PRIS  62.900,-
HvA: 29’’-karbonsykkel med Rock Shox RS-1 gaffel og komponenter

fra absolutt øverste hylle.

PSYCHO VOLANTE
VEKT: 8,7 kg. VEIL. PRIS 62.900,-

VEKT:  9,1 kg. VEIL. PRIS  67.900,-
HvA: 29’’-karbonsykkel med den nye og ettertraktede XTR Di2-gruppen.

HveM: For perfeksjonisten som vil ha Di2-elektronisk giring.

HvorfOr: XTR Di2 gir uante konfi gurasjonsmuligheter for ønsket giring.

CIRCO VOLANTE TEAM SLE XTR Di2    
VEKT: 9,1 kg. VEIL. PRIS 67.900,-
HvA: 29’’-karbonsykkel med den nye og ettertraktede XTR Di2-gruppen.

HveM: For perfeksjonisten som vil ha Di2-elektronisk giring.

CIRCO VOLANTE TEAM SLE XTR Di2

CIRCO VOLANTE
TRENINGS- OG RITTSYKLER MED 
OX2 KARBONRAMME OG 29” -HJUL

Hard Rocx AMO beskriver 
HvA, HveM og HvorfOr 
du skal velge våre sykler!

Hard Rocx AMO beskriver 
HvA, HveM og HvorfOr 
du skal velge våre sykler!

Hard Rocx er et norsk fi rma som startet opp i 1992 for å skape en         

bedre sykkel. Vi har en brennende lidenskap for å lage lette, raske 

og balanserte rittsykler for norske forhold. Vinnerrammen OX2 med 

med løyperekorder er videreutviklet. Visuelt overlegen. Lynrask.            

Hard Rocx er et norsk fi rma som startet opp i 1992 for å skape en         

bedre sykkel. Vi har en brennende lidenskap for å lage lette, raske 

og balanserte rittsykler for norske forhold. Vinnerrammen OX2 med 

med løyperekorder er videreutviklet. Visuelt overlegen. Lynrask.            

P R O D U K T T E S T

For å være med i Birkebeinerrittet er det krav 

at du har med deg sykkelverktøy. Et godt mul-

tiverktøy er også kjekt å ha for å kunne gjøre 

enkle reparasjoner og justeringer hjemme el-

ler om uhellet er ute mens du er på treningstur. 

KRITERIENE

Vi tok kontakt med leverandørene og ba om et 

godt utstyrt multiverktøy med kjedekutter og 

torx. I testen har vi i tillegg vurdert størrelse, 

brukervennlighet og vekt. Vi har vektlagt de 

funksjonene som det er mest vanlig å ha bruk 

for. Vi har delt disse i tre grupper.

MÅ HA:

• Kjedekutter

• Unbraco 8mm: Brukes på de fleste 

pedaler

• Unbraco 5mm: Bremsekaliperbolter og 

wirefester på gir

• Unbraco 4mm: Styrestem, seteklemme, 

feste bremsehendel og gir på styret

• Torx T25: Skivebolter. Overtar mye for  

4 mm unbraco

BØR HA:

• Dekkspak: De drevne tar av de fleste dekk 

uten spaker.

• Unbraco 6mm: Noen få pedaler

• Unbraco 3mm: Noen flaskeholderskruer

• Unbraco 2,5mm: Fjærstramming på 

pedaler

• Unbraco 2mm: Feste wire på dempere, 

hendeljustering på bremser, stillskruer  

på gir

• Flat- eller skrutrekker: Stillskruer til gir

• Standard eikenøkkel 

KJEKT Å HA:

• Unbraco 10mm

• Torx T30: Enkelte kjedehjulsbolter

• Torx T10: Feste enkelte hendler og mindre 

bolter. Overtar for 2,5 mm unbraco.

• Mavic eikenøkkel og andre varianter 

• Flaskeåpner 

Vi har ikke fått testet verktøykvaliteten eller 

legeringer.

Et godt multiverktøy i sekken hjelper deg til å ha en godt justert sykkel, sparer 
deg for en lang spaser- eller drosjetur ved havari på treningsturen, og er et 
krav for å stille på Birken. Vi har testet et godt utvalg av multiverktøyene på  

Test av:

til syklisten

TEKST: TORD BERN HANSEN  FOTO: LEVERANDØRENE

multiverktøy 
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IMPORTØR: Deler

www.bbbparts.com

PRIS: 419,-

VEKT: 196 gr

IMPORTØR: Shimano Nordic

www.parktool.com

PRIS: 379,-

VEKT: 177 gr

IMPORTØR: Beach Mountain

www.crankbrothers.com

PRIS: 399,-

VEKT: 258 gr

IMPORTØR: Shimano Nordic

www.pro-bikegear.com

PRIS: 289,-

VEKT: 122 gr

IMPORTØR: Gresvig

www.lezyne.com

PRIS: 299,-

VEKT: 101 gr

IMPORTØR: Stians sport

www.merida-bikes.com

PRIS: 229,-

VEKT: 145 gr

IMPORTØR: Birk

www.birzman.com

PRIS: 249,-

VEKT: 130 gr

VURDERING:

Blant multiverktøyene i testen med flest funksjoner. Har alt du 

trenger og litt til, men litt stort og tungt til å hevde seg helt i toppen. 

VURDERING:

Solid multiverktøy med alle funksjoner du trenger. Litt stort og 

tungt til å nå helt opp i tetkampen. 

VURDERING:

Mange funksjoner, men er stort og tungt og minner mer om et lite 

reiseverktøysett enn noe du har med på sykkeltur.

VURDERING:

Kompakt og lett multiverktøy med alle viktige funksjoner. Pall-

plass bak Birzmann og Topeak. 

VURDERING:

Testens letteste og svært kompakt multiverktøy med mange  

funksjoner. Har alle viktige funksjoner med unntak av eikenøkkel. 

VURDERING:

Kompakt og meget godt utstyrt multiverktøy med alle viktige 

funksjoner med unntak av dekkspak. Testens beste pris. 

VURDERING:

Lett, kompakt og meget godt utstyrt multiverktøy 

til en god pris. Har alle viktige funksjoner.

ANDRE FUNKSJONER: 

6, 8 og 10 mm fastnøkkel. Liten stjernetrekker.

ANDRE FUNKSJONER: 

8 mm fastnøkkel.

ANDRE FUNKSJONER: 

Trykkluft/CO2 adapter.

EGENSKAPER:

 Kjedekutter

 Unbraco 8mm

 Unbraco 5mm

 Unbraco 4mm 

 Torx T25

 Unbraco 6mm

 Unbraco 3mm

 Unbraco 2,5mm 

 Unbraco 2mm

 Flat skrutrekker

 Stjerne-skrutrekker

 Eikenøkkel standard

EGENSKAPER:

 Kjedekutter

 Unbraco 8mm

 Unbraco 5mm

 Unbraco 4mm 

 Torx T25

 Dekkspak

 Unbraco 6mm

 Unbraco 3mm 

 Unbraco 2,5mm

 Unbraco 2mm

 Flat skrutrekker

 Eikenøkkel standard

EGENSKAPER:

 Kjedekutter

 Unbraco 8mm

 Unbraco 5mm

 Unbraco 4mm

 Torx T25 

 Unbraco 6mm

 Unbraco 3mm

 Unbraco 2,5mm

 Unbraco 2mm

 Flat skrutrekker 

 Stjerne-skrutrekker

 Eikenøkkel standard

 Torx T10

EGENSKAPER:

 Kjedekutter

 Unbraco 8mm

 Unbraco 5mm

 Unbraco 4mm

 Torx T25 

 Unbraco 6mm

 Unbraco 3mm

 Unbraco 2,5mm

 Unbraco 2mm

 Stjerne-skrutrekker 

 Eikenøkkel standard

 Torx T10

 Flaskeåpner

EGENSKAPER:

 Kjedekutter

 Unbraco 8mm

 Unbraco 5mm

 Unbraco 4mm 

 Torx T25

 Unbraco 6mm

 Unbraco 3mm

 Unbraco 2mm 

 Stjerne-skrutrekker

 Torx T30

EGENSKAPER:

 Kjedekutter

 Unbraco 8mm

 Unbraco 5mm

 Unbraco 4mm 

 Torx T25

 Unbraco 6mm

 Unbraco 3mm

 Unbraco 2,5mm 

 Unbraco 2mm

 Flat skrutrekker

 Stjerne-skrutrekker

 Eikenøkkel standard

EGENSKAPER:

 Kjedekutter

 Unbraco 8mm

 Unbraco 5mm

 Unbraco 4mm

 Torx T25

 Dekkspak

 Unbraco 6mm 

 Unbraco 3mm

 Unbraco 2,5mm

 Unbraco 2mm

 Flat skrutrekker

 Stjerne-skrutrekker

 Eikenøkkel standard

 Eikenøkkel Mavic mm

BBB MICROFOLD BTL-42XXL PARKTOOL I-BEAM MINICRANCK BROTHERS Y16 PRO MINITOOL 15

LEZYNE SV-10 MERIDA MULTI TOOL 12

BIRZMAN E-VERSION 
MULTI TOOL BASIC 
15 FUNCTIONS

tøy 

 mm

MEST FOR 
PENGENE

P R O D U K T T E S T
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IMPORTØR: Stians sport

www.topeak.com

PRIS: 349,-

VEKT: 153 gr

VURDERING:

Testens desidert best utstyrte multiverktøy. Tross mange funksjoner 

er dette pakket sammen i et kompakt design. Krever litt å klargjøre 

kjedekutter, men dette er ikke noe du bruker hver dag. 

EGENSKAPER:

 Kjedekutter

 Unbraco 8mm

 Unbraco 5mm

 Unbraco 4mm

 Torx T25

 Dekkspak

 Unbraco 6mm

 Unbraco 3mm

 Unbraco 2,5mm 

 Unbraco 2mm

 Flat skrutrekker

 Stjerne-skrutrekker

 Eikenøkkel standard

 Unbraco 10mm

 Torx T10

 Eikenøkkel Mavic mm

 Flaskeåpner

TOPEAK MINI 20 M/BAG

ANDRE FUNKSJONER: 

Holde flate eiker stille ved bruk av eikenøkkel.

Holde kjede sammen ved skjøting.

Unbraco til å skru sammen verktøyet.

TEST-

VINNER

Fart & moro
på Merida terrengsykkelskole, sommeren 201Ekte høyfjellsglede

Er du i alderen 12-17 år og lyst på en uke

med terrengsykling på Skeikampen?

Dette er samlingen for deg som ønsker

råd, tips og masse gøy på terrengsykkelen

sammen med andre ungdommer!

Instruktører vil være mange av landets beste

terrengsyklister, blant annet fra Merida sitt eget

team og NTG Lillehammer. Vi ønsker også i år å

lage en faglig, sosial og innholdsrik uke.

Våre samarbeidspartere:

Informasjon og påmelding: www.skeikampen.no/terrengsykkelskole
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De siste årene har multiverktøyene blitt mer kom-

pakte og de mest kompakte er lettere og har halve 

størrelsen av tidligere utgaver. På enkelte områder 

kan de brede verktøyene være vanskelige å kom-

me til med, så mekker du mye, er det fordel med 

separate sett med unbraco og torx hjemme. På tur 

fungerer multiverktøyene utmerket om du tar tiden 

til hjelp der det er kronglete å komme til. Vi har vur-

dert multiverktøyene ut fra de mest vanlige beho-

vene, men sjekk gjerne hvilke bolter din sykkel er 

utstyrt med. Kanskje du har noen mindre kurante 

behov. 

Topeak mini 20 tar en klar seier. Det er testens 

desidert best utstyrte multiverktøy. Tross mange 

funksjoner er dette pakket sammen i et kompakt 

design og med en forholdsvis lav vekt. Det er kun 

på et lite punkt vi kunne ønske oss forbedring, og 

det er at det krever litt å klargjøre kjedekutteren, 

men dette er ikke noe du bruker hver dag.

Birzman E-Version Multi Tool Basic 15 er multi-

verktøyet som gir deg mest for pengene. Det kom-

mer nest best ut av testen ut fra kriteriene og er 

også blant de rimeligste. PRO, Park Tools, Merida 

og BBB puster Birzman i ryggen i kampen om an-

dreplassen. 

Ønsker du et multiverktøy med gode dekkspa-

ker bør du velge BBB eller Park Tools. Er du ute 

etter noe som er skikkelig kompakt og lett, er Le-

zyne kompakt og testen letteste. Tett etter følger 

Birzman og PRO. Med unntak av Y16 fra Cranck 

Brothers er alle multiverktøyene i testen gode og 

kan anbefales. Y16 har mange funksjoner, men er 

stort og tungt og minner mer om et lite reiseverk-

tøysett enn noe du har med på sykkeltur.

I tillegg til et multiverktøy anbefaler vi å ha med 

pumpe, slange og en kjedelås på tur.

P R O D U K T T E S T

OPPSUMMERING
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