
Spinergy Z Lite Aero Bladed er ikke kun et langt og bøvlet 
navn. Det er også afløseren for det meget populære ’Xaero 
Lite’-hjul. Den nye model er blevet opgraderet, mens prisen 

er på samme niveau. Bremsefladen og den 24mm høje fælg er 
stadig i aluminium. Den er dog blevet lidt bredere med en 18mm 
indvendig bredde, mens den samlede vægt er blevet lavere. Hju-
lene er blevet stivere og med brug af det nyudviklede Hadley3-nav, 
er rullemodstanden er blevet mindre. Hjulsættet er stadig udstyret 
med de absurd stærke PBO fibereger, som hver indeholder 30.000 
fibre, som blandt andet giver bedre absorbering af ujævnheder. 
Egernes styrke gør, at ryttervægten er ubegrænset, og kan fås i 
både den klassiske runde form og den testede Aero Bladed-form. 
Hjulsættet findes både i en fælg- og skivebremsemodel, som begge 
kan leveres i alle regnbuens farver.

På vejen
Ud af kassen, af med de billige træningshjul og på med Spinergy 
Z Lite Aero Bladed. De kraftige sorte eger, den sorte fælg og den 
blanke bremseflade vil uden tvivl klæde enhver landevejscykel, og 
i forhold til billige træningshjul, er det ikke kun æstetikken, men 
tydeligvis også farten, som bliver forbedret. 
Den lave vægt, den høje stivhed og den forbedrede rullemodstand 
i hjulene gør turen meget sjovere. På flad vej er hjulene lette at 
træde op, men uden den høje og aerodynamiske profil, er de 
omvendt lidt på bagkant, når den høje fart skal holdes. Det er 
primært på bakkerne disse hjul excellerer. Her bliver det lave watt-
forbrug vekslet til fart. 

De stive PBO-eger giver ikke kun fart for pengene. Selv i høj fart 
på ujævn vej og med 25mm dæk monteret, var den gode komfort 
tydelig at mærke. 
Aluminiumsbremsefladen gør sig godt herhjemme, når vejene er 
våde, og vil også være nyttig, hvis en våd nedkørsel i syden skal 
klares hurtigt og sikkert. 
Det medfølgende fælgbånd er desværre af ret ringe kvalitet, og 
dette gav urimeligt meget bøvl. Det kan derfor anbefales at tilkøbe 
et brugbart et af slagsen.       

Facit
Spinergy Z Lite Aero Bladed er et klart bevis på at fart og køreglæ-
de ikke skal koste en bondegård. Hjulsættet giver ekstra fart, god 
komfort og fås til en skarp pris. Et hjulsæt som klart kan anbefales 
til brug både herhjemme og i udlandet. 

SPINERGY
Z LITE AERO BLADED
En kombination af lethed og prisvenlighed er opskiften på Spinergy’s ‘Z 
Lite Aero Bladed’. Men hvad gemmer sig mere i de populære hjul?
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>
At et lækkert, hurtigt og let 
hjulsæt ikke behøver koste 
spidsen af en jetjager, er 
Spinergy Z Lite Aero Bladed 
et godt eksempel på. 

SPECIFIKATIONER

Pris 

Vægt 

Farver 

www

5.999 kroner

1415 gram

Sort, hvid, rød, grøn, orange, gul, pink, blå 
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