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Det er veldig mye snakk om 27.5-tom-
mere om dagen. Det er nesten så man 
skulle tro at 26-tommerne er døde og 
at 29-tommerne er utdøende. 

27.5 hjulstørrelsen er fin-fin den. Men 
vi håper at både 26- og 29-hjuls sykler 
kommer til å leve lenge og vel. Begge 
størrelsene har livets rett, og har sine 
brukergrupper.

Vi er litt vaklende og har litt motstri-
dende følelser for hva som funker best 
for oss. Undertegnede har kjørt 29-tom-
mer de siste tre årene og liker det svært 
godt, så lenge geometrien er rett. Trives 
også godt på 27.5, og sykler fortsatt 
fort på en 26.

Det er enklere for sykkelprodusen-
tene å lage mange størrelser med rett 
geometri når hjulene er mindre enn 29 
tommer. 29-tommers hjulene og 100 
millimeters vandring i gaffelen gir noen 
utfordringer med tanke på høy front.

Det har sine fordeler i utforkjørin-
gene, eller hvis du sliter med en lite flek-
sibel rygg. Men på alle andre områder 
vil vi ha fronten ganske så lav.

  
Syklene i denne lille testen har alle sine 
kjennemerker og det er stort spenn i 
pris mellom de. Everest 8848 er desig-
net av Oslo Sportslager. Scott Scale 
er et must for alle som vurderer en ny 
terrengsykkel. Pinarello Dogma er en 
sterk nykommer og de har noen inno-
vasjoner verdt å nevne.

Alle syklene i testen er utstyrt forskjel-
lig. Fra hjul, gir, bremser og styrer til 
krank, dekk, nav og setepinner. Her er 
det XX1-gir mot XTR og XT. Og Mavic-
hjul mot American Classic og Syncros.

Og la oss ta det siste først. Hjulene 
er en veldig viktig del av sykkelen. Det 
er ikke bare til pynt. Vekt, stivhet og 
soliditet er avgjørende egenskaper.

Vi har veid komplette hjulsett (hjul, 
dekk, bremseskiver og kassett) og ser 
at hjulvekten er en stor del av sykkelens 
komplette vekt.

For Scott og Everest utgjør hju-
lene 37% av totalvekten, mens det for 
Pinarello utgjør nesten 43%. Ulempen 
med et sykkelkjøp i høy prisklasse, 
hvor hjulene kanskje ikke har ønsket 
matchvekt, er at nye, lette hjul vil koste 
en del. Fra 7.000,- og oppover. Spesielt 
gjelder dette Pinarello. 

Hvis vi ser bort fra vekten mellom XX1, 
XTR og XT er det ikke store forskjellen 
mellom girgruppene.

SRAM XX1 er uten tvil den stilleste 
gruppa i testen. Når vi kjører hardt i 
terrenget er det veldig lite støy å merke. 

Men når det gjelder presisjon og 
hastighet vil vi påstå at forskjellen er 
minimal. XTR har en fordel med at 
man kan gire flere hakk både opp og 
ned med ett langt skjyv i girhendelen. 
Nesten merkelig at XX1 ikke har denne 
muligheten.

Husmerket, Everest, klarer seg veldig 
godt mot Scott og Pinarello. Spesielt 
er forskjellen på pris merkbar. Vi ser 
også at Everest må ta de andre på hjul 
og deler vekt. På rammevekt er det 
vanskelig å sloss mot både Pinarello 
og Scott.

Men, nok prat. La oss teste sykler! 

VI TESTER 
29-TOMMERE
Hvordan klarer husmerket til Oslo Sportslager seg mot to av verdens 
mest kjente sykkelprodusenter?
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For deg som følger med i landeveisspor-
ten, er ikke Pinarello et ukjent merke. Ei 
heller Dogma, som er toppmodellene fra 
den italienske produsenten. Med dette 
er altså en terrengfetter med samme 
navn, noe som forteller oss at dette er 
en modell som er laget etter noenlunde 
samme prinsipper som raceren. 

Og det er mange små tekniske ting å 
nevne om Dogma XC 9.9. At Pinarello 
har brukt både tid og tankegods i pro-
duksjon av denne sykkelen er det ikke 
tvil om.

Den kanskje mest dramatiske forskjellen 
mellom Dogma og andre terrengsykler 
på markedet er måten setestaget er festet 
i ramma. Den tradisjonelle tilnærmingen 
er å feste setestaget (de to rørene som 
går ned fra setet til bakhjulet feste) på 
samme plan som overrøret, slik at over-
gangen blir mer eller mindre sømløs. 
Dette mener Pinarello er en svakhet, 
og de argumenterer for at slag og vibra-
sjoner overføres fra bakhjulet frem til 
styret, via overrøret, og dermed redu-
serer demping og styrefølelse. 

Løsningen, mener de, er å skille setets-
taget fra overøret ved å feste de i setepin-
nen slik at kontakten med overrøret blir 
minimal. Dette sier de påvirker styrefø-
lelsen i positiv retning. Drastisk, mener 
de. Men de stopper ikke der. De har også 
gjort stagene asymmetriske og todelte 
for enda mindre vibrasjon. Ganske spe-
sielt og helt klart et kjennetegn.

Samtidig gir dette rom for en ny måte å 
feste setepinnen i ramma. XFit er navnet 
på en svær klemme som drastisk øker 

klemområdet og dermed trenger min-
dre kraft og gir mindre stress på et lite 
område. Du trenger ikke stramme like 
mye og pinnen sitter godt. Ulempen er 
at klemmen festes med fire (4) skruer 
og det gjør det mer tidkrevende å jus-
tere setehøyde. Men fordelene overgår 
kanskje ulempene her.

Vi liker også det de har gjort på undersi-
den av underrøret, akkurat der hvor gaf-
felkrona normalt svinger under ramma 
ved ekstreme styreutslag. Fremfor å 
la gaffelen rotere hele veien rundt har 
Pinarello lagt inn to gummistoppere 
som hindrer at styret og bremser skal slå 
inn i overrøret ved et fall eller lignende. 
Vi liker tanken og løsningen ser bra ut. 
Og selvfølgelig har dette fått sitt eget 
navn: Pinafit.

Et annet punkt vi liker, men som 
Pinarello ikke nevner i noe materiell, er 

måten de har gjort fronten mer kompakt. 
En ulempe med mange 29-tommere er 
at det store forhjulet sammen med en 
dempegaffel ofte gir en høyreist front. 
Dette reduserer muligheten for å sitte 
aggressivt på sykkelen. Pinarello løser 
noe av dette ved å gjøre plass til topp-
koppen på styrelageret nede i rammas 
styrerør. Samtidig har de vært bevisste 
på å bruke en toppkopp som bygger lite. 
Tilsammen øker dette muligheten for å 
sitte mer aggressivt. We like!

Fox-demperen har også en vandring på 
90 millimeter (mot normalt 100) som 
senker fronten ytterligere noe. 

Tilsammen gjør dette at sykkelen er 
knall å klatre med og den oppfører seg 
eksemplarisk i de tekniske motbakkene. 
Jo brattere, jo bedre.

Ulempen er at en lav front gjør at du 
må bevege deg mer på sykkelen når det 
går nedover på stiene.

PINARELLO DOGMA XC 9.9
Kapabel toppmodell med unike løsninger
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SYKKEL PINARELLO DOGMA XC 9.9

Pris 64.999,-

Sykkelvekt 10,25

Hjulvekt (ink alt) 4,4

Vekt uten hjul 5,85

Ramme Karbon 60HM1K

Gaffel FOX 32 Float Factory CTD 
Remote - 15 mm QR - 90 
mm

Felg Mavic Crossmax XL Pro

Nav Mavic Crossmax XL

Dekk Mavic Crossmax Quest 2.25

Krank Shimano XTR FC-M9000-2

Bakgir Shimano XTR RD M-9000

Fremgir -

Gir/bremsehendler Shimano XTR M-9000

Bremser Shimano XTR M-9000

Kassett Shimano XTR M9000 
(11-40)

Kjede Shimano HG X11

Styre FSA K-Force Karbon

Stem FSA SL-K 90mm

Setepinne FSA K-Force Karbon

Sete Selle Italia Flite

Karakter

Ramme/gaffel (40%) 9,5

Hjul (20%) 8,0

Drivverk/bremser (25%) 9,5

Annet utstyr (15%)* 8,5

SUM 9,1

Sti 9,0

Grus 9,0

Allround 9,0

TOTAL 18,0

Geometri

Størrelse M testet

Vinkel, styrerør 73°

Vinkel, seterør 70°

Styrerør 92 mm

Topprør (effektivt) 593 mm

Seterør (senter-topp) 465 mm

Kjedestag 448 mm

Akselavstand 1092 mm

Stack** 606

Reach*** 425

Sportslighet**** 1,43

Importør Egedesø

Pinarello har ikke holdt mye tilbake på utstyrsfronten her. Full 
XTR-pakke med 1X-drev, Mavic-hjul og karbondeler fra FSA. 

1X-drevet fra Shimano er på 32 og det er i minste laget, 
synes vi. En 34 hadde vært bedre med tanke på grusmilene. 
Selv om sykkelen kun kommer med ett drev, har kranken 
plass til to. Så du står fritt til å oppgradere hvis du vil. Da 
må du kjøpe to nye drev, ett fremgir og en girskifter. Fint å 
ha muligheten, iallfall. 

Vi synes også Pinarello burde spandert på seg å bruke 
180 mm skiver i front. 160 mm gir ikke samme stoppkraft.

Mavic Crossmax XL Pro-hjulene er seriøst tøffe å se på og 
navene i sølv gir ekstra bling. Derimot synes vi at Pinarello 
har fokusert litt for mye på soliditet her. Hjulene er i overkant 
og til denne prisen mener vi at et lettere hjulsett ville vært på 
sin plass. Vi gikk fra 10.2 kilo ned til 8.9 ved å montere våre 
egne hjul. Og da har man plutselig en superlett 29-tommer.

På stiene matcher denne sykkelen Scott Scale, som lenge 
har vært en knallgod hardtail i skogen. Den gir god flyt til 
hardtail å være og selv om 90 mm i front kanskje er mindre 
enn standard, holder det for oss til våre type kjøring.

På grusen kan du sitte lavt og aggressivt for minimal 
luftmotstand på grunn av den lave fronten.

Styrefremspringet som fulgte med sykkelen var veldig 
kort, så vi byttet det ut med en mer passende lengde slik at 
vi kunne få den sittestillingen vi ønsket. Pass på dette hvis 
du er interessert i en Pinarello Dogma XC 9.9.

Hvis du setter pris på teknikaliteter, en karbonramme som 
få andre andre har (Pinarello sier de kun bruker det beste 
karbonet fra den japanske produsenten Toracay) og et merke 
du ikke kommer til se mange andre ha, så bommer du ikke 
ved kjøpe en. Anbefales!
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Når du er i markedet for å kjøpe en ny 
terrengsykkel, er Scott Scale en selv-
sagt sykkel å vurdere. Scale-modellen 
har eksistert i mange år og ikke uten 
grunn. 

Scale programmet til Scott er stort, 
med totalt 34 forskjellige modeller 
å velge mellom hvor fem av dem er 
spesielt laget for jentene (Contessa). 
12 av modellene har 29-tommers hjul.

901 er en 29-tommer og befinner seg 
tre knepp under toppen av pyramiden. 
Forskjellen mellom denne sykkelen 
og de som er høyere opp i hierarkiet 
er først og fremst utstyr. Men også i 

SCOTT SCALE 901
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SYKKEL SCOTT SCALE 910

Pris 37.990

Sykkelvekt 10,4

Hjulvekt (ink alt) 3,9

Vekt uten hjul 6,5

Ramme HMF karbon

Gaffel FOX 32 Float Performance 
15 mm QR m/Twinloc - 100 
mm

Felg Syncros XR 2.0 Tubeless 
Ready

Nav Syncros XR 2.0

Dekk Schwalbe Rocket Ron 2.1

Krank Shimano XT FC-M8000-2 
(2x11)

Bakgir Shimano XT RD-M8000 
DSGS

Fremgir Shimano XT FD-M8025-H

Gir/bremsehendler Shimano XT SL-M8000-I

Bremser Shimano XT M8000 Disc

Kassett Shimano XT CS-M8000 
(11-40)

Kjede Shimano CN-HG700

Styre Syncros FL1.5 T-Bar (720 
mm)

Stem Syncros XR 1.5 Alloy

Setepinne Syncros Fl 1.5 Alloy

Sete Syncros XR 1.5 (titan)

Karakter

Ramme/gaffel (40%) 9,5

Hjul (20%) 8,0

Drivverk/bremser (25%) 9,5

Annet utstyr (15%)* 7,0

SUM 8,8

Sti 9,0

Grus 8,0

Allround 8,5

TOTAL 17,2

Geometri

Størrelse M testet

Vinkel, styrerør 72.5°

Vinkel, seterør 69.5°

Styrerør 105 mm

Topprør (effektivt) 600 mm

Seterør (senter-topp) 440 mm

Kjedestag 442 mm

Akselavstand 1097 mm

Stack** 618

Reach*** 405

Sportslighet**** 1,53

Importør Ramo AS

ramma finner man en liten forskjell. Mens 901-modellen 
er bygget på Scott sin HMF karbonfiber, er de tre andre 
modellene over bygget på HMX-fiber. HMX er lettere og 
stivere, men koster også tre ganger så mye, i følge Scott. 
Scott selv sier at forskjellen mellom de to fibrene først og 
fremst er vekt. En HMF-ramme veier omtrent 14% mer 
enn en HMX.

Geometrien er derimot lik og det samme er komforten 
i bakramma.

Når du leser om Scott sine karbonsykler på nettet vil du 
komme over betegnelsen IMP. Disse tre bokstavene står 
for Integrated Molding Process og betyr ganske enkelt 
at fronttriangelet i ramma er laget uten de tradisjonelle 
rør-mot-rør skjøtene. For eksempel er overgangen fra 
overrør til underrør i sannhet sømløs fordi de er laget 
samtidig i den samme formen og uten skjøter.

Alle Scale karbonrammene har også noe Scott kaller SDS 
(Shock Damping System) i bakramma. SDS gir 4.6 mil-
limeter med demping noe som øker komforten i ramma. 
Med store dekk og lavt dekktrykk er det ikke lett å merke 
akkurat dette, men det er en faktor som må regnes inn 
når man snakker om komfort.

901 er en fornuftig utstyrt sykkel, med komplett Shimano 
XT pakke. Scott har valgt å montere en krank med doble 
drev, noe som er godt nytt for deg som trenger en 24 skive 
i front innimellom for å komme opp de bratteste kneikene.

Der hvor 700-serien har en 36/26 kombo har 900-serien 
en 34/24 kombo. Teorien er at du sykler like fort med en 
34 og store hjul, som en 36 med mindre hjul.

Gaffelen fra Fox Float 32 Performance er koblet til frem-
hjulet med en 15 mm stikkakse, noe som øker stivheten og 
sikkerheten der fremme. I tillegg styrer du gaffelen med 
Scott sin proprietære RideLoc-hendel montert på styret. 
Dette gir deg rask tilgang til en gaffel som er enten helt 
åpen, helt låst eller et sted i midten. Scott markedsfører 
det som «three travel settings» noe som lett kan misfor-
stås som at du kan justere gaffelens høyde. Det er altså 
ikke riktig. «Three modes settings», ville kanskje vært 
mer riktig.

Kjørefølelse
Scott Scale 901 er som sagt en fornuftig utstyrt sykkel for 
deg som hverken har penger eller behov for det ypperste 
på markedet. Denne sykkelen kjører veldig godt og har 
en super mix mellom stabilitet og lekenhet. Vi tror mange 
vil føle seg hjemme på denne og vi har egentlig ikke noe 
å trekke for. Alt fungerer som forventet og geometrien 
gjør at du som ønsker aggressiv stilling kan få det, mens 
du som trenger litt mer høyreist front også kan tilfreds-
stilles. Trenden med store dekk (les: over 2.2 dimensjon) 
er god. Det gjør at grepet blir bedre, rulleegenskapene er 
gode og komforten kan bli veldig høy. På denne sykkelen 
sitter det mer tradisjonelle 2.1 dekk fra Schwalbe og det 
er fint å bli minnet om at litt smalere dekk også kjører 
godt. Rocket Ron er rett og slett et knallgodt allround-
dekk for deg som gjerne kjører stier, men kan trives vel 
så godt på grusen.
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Oslo Sportslager sitt husmerke, 
Everest, har eksistert i mange år. De 
siste årene har det vært mange raske 

syklister på en 8848, som alltid har 
vært toppmodellen.

Årets topputgave av 8848 er testens 

letteste sykkel med testens letteste 
hjul. Det merkes når man løfter på 
sykkelen.

EVEREST 8848 RACELITE XX1
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SYKKEL EVEREST 8848 RACELITE XX1

Pris 38.990,-

Sykkelvekt 9,1

Hjulvekt (ink alt) 3,4

Vekt uten hjul 5,7

Ramme Karbon

Gaffel Rockshox SID RL 100mm - 15 
mm aksling

Felg American Classic 

Nav American Classic MTB Race

Dekk Maxxis Ikon 2.2 maxx speed

Krank SRAM XX1 (38)

Bakgir SRAM XX1 (11-42)

Fremgir -

Gir/bremsehendler SRAM XX1

Bremser SRAM XX1

Kassett SRAM XX1 (11-42)

Kjede SRAM PC XX1

Styre Racelite karbon

Stem Racelite alloy

Setepinne Racelite karbon

Sete Racelite

Karakter

Ramme/gaffel (40%) 7,5

Hjul (20%) 8,5

Drivverk/bremser (25%) 10,0

Annet utstyr (15%)* 7,5

SUM 8,3

Sti 7,0

Grus 8,5

Allround 7,5

TOTAL 15,9

Geometri

Størrelse M testet

Vinkel, styrerør -

Vinkel, seterør -

Styrerør 103 mm

Topprør (effektivt) 598 mm

Seterør (senter-topp) 433 mm

Kjedestag 442 mm

Akselavstand 1102 mm

Stack** 620

Reach*** 425

Sportslighet**** 1,46

Importør Oslo Sportslager

I motsetning til de to andre merkene i testen, er det lite 
produktutvikling nede i lokalene til Oslo Sportslager. 
Det finnes ikke noen avdeling som ekspriminterer med 
karbonfibre for å produsere en ramme som kan møte egen-
definerte og spesifikke krav til vekt, stivhet og demping. 
Som alle andre husmerker (over hele verden) kjøper Oslo 
Sportslager rammer fra hylla til en eller annen produsent, 
som produseres etter en generisk mal. Og med det mener 
vi at rørtykkelse og karbonstruktur ikke er noe Oslo 
Sportslager bestemmer.
Dette, i tillegg til at det ikke er noen mellomledd fra 
produsent til utsalg, gjør at syklene kan utstyres godt og 
selges til en god pris.

Denne sykkelen er utstyrt med full pakke SRAM XX1 med 
en RockShox SID-gaffel som gir 100 millimeter vandring.

Oslo Sportslager (OS) har utstyrt sykkelen for å være en 
grusracer, noe de også sier på egne nettsider. Og kanskje 
det sterkeste beviset på dette er det store drevet i front. 
Vi synes de har tatt i vel mye ved å montere et 38-drev 
på sykkelen. Selv med 42 tenner bak gjør dette at de 
tekniske, bratte motbakkene blir tunge etter et par timer 
på sykkelen. Når det går nedover, lenge, på asfalten får 
vi brukt hele utvekslingen. Med 80 i tråkkfrekvens er 
hastigheten i 45 km/t. Og hvor ofte er det man sykler så 
fort på en terrengsykkel?

Vi tipper derimot at hvis du ber om et 36 drev ved kjøp, 
så vil OS være behjelpelig med å bytte.

XX1 er en veldig god pakke og girskiftene er kontante 
og det er lite støy og bråk på stiene.

Vi skulle derimot ønske at OS hadde montert låsing av 
demperen fra styret. Når man har blitt vant med dette, 
er det veldig vanskelig å avvenne seg.

OS har også tenkt at de skal spare litt vekt (antar vi) ved 
å ta vekk hurtigkoblingene til både fremhjul og bakhjul. 
Til dette er ikke vekten lav nok, så vi mener det er synd. 
Det vanskeliggjør slangeskift ved punktering, eller når du 
skal ta av hjul når du frakter sykkelen på/i bil. Kanskje de 
gir deg koblingene hvis du spør, når du kjøper et eksem-
plar av 8848.

Kjørefølelse
Everest 8848 er en sykkel Oslo Sportslager markedsfører 
som en grusracer. Og det er her sykkelen er sterkest, synes 
vi. På stiene klarer vi ikke få den samme flyten som de to 
andre, og det er spesielt i brattbakkene vi sliter litt ekstra 
på denne sykkelen. Vi føler fronten er noe høy og vi klarer 
ikke helt å få den vektfordelingen vi ønsker på sykkelen.

De lette hjulene hjelper, men ramma oppleves som ekstremt 
stiv og utilgivende i skogen. Det blir litt humpetitten-
humpetatten over stokk og stein. Begge de to andre syklene 
gir mer flyt. Ja, også Scott-sykkelen med 2.1 dekk og 
vesentlig mindre luftvolum enn 2.2-dekkene på denne.

Dermed blir ikke Everest en testvinner med tanke på 
skogskvaliteter, men den vinner priskrigen relativt enkelt. 
Iallfall fra et utstyrstandpunkt.




