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Test af kædeolie

Kædeolie er da kædeolie?
Da jeg startede med at cykle for nu mange år siden, skænkede jeg ikke kædens pleje mange tanker. Den
skulle bare have noget kædeolie en gang i mellem. Mærke og kvalitet var da lige meget – troede jeg.
Jeg cykler primært MTB (skov) om vinteren og racer (landevej) om sommeren – plus 10.000 km om året.
Stort udvalg
Jeg blev dog hurtig klogere og begyndte at undersøge, hvad andre mente, ligesom jeg forsøgte mig med
mange forskellige typer/mærker kædeolie. Heriblandt naturligvis de store kendte mærker f.eks. Finish Line
og Pedros, men også ”mindre mærker” som f. eks. Delta Bike Oil og ProGold Prolink.
For ca. 4 år siden faldt jeg over en test i det tyske magasin Tour, som bla. anbefalede Dynamic
Kettenschmierstoff, som naturligvis også blev afprøvet. Tour har senere lavet endnu en omfattende test af
div. kædeolier, men Delta Bike Oil og ProGold Prolink er f.eks. ikke med i nævnte test.
Hvilken type er du?
Flere kædeolier er ”specialiseret” forstået således, at noget er bedst til tørvejr, andet til vådt føre eller
sågar vådt og mudret føre.
Jeg blev hurtigt træt af at skifte olie afhængig af vejr og føre, og måtte erkende, at jeg ikke gad ofre timevis
af pleje på kæde. Jeg vil hellere ud og cykle.
Jeg er dog ikke i tvivl om, at det lønner sig, at passe sin kæde, og jeg kan godt blive lidt misundelig over
dem, der hver gang møder op med en sølvskinnende kæde og kassette, der ser ud som, at de lige er
kommet ud af kassen.
Med det fungerede ikke for mig, at bruge så meget tid på kædepleje. Jeg mener nu også, at mindre kan
gøre det. Man kommer langt med en lettere rengøring af kæden, når den trænger, og så smøre kæden på
en fornuftig måde. Det vender jeg tilbage til.

Derfor koncentrerede jeg mig om, at finde en kædeolie jeg kunne bruge til al slags vejr og føre. Det havde
også høj prioritet, at kædeolien ikke snavsede kæden til, ligesom kædeolien gerne måtte holde længe/være
drøj i brug.
Finders der en kædeolie, der kan bruges til ”alt”?
Ja, det gør der. Og der findes også flere forskellige. ProGold Prolink er en af mine favoritter, men jeg synes
dog, at den skal påsmøres lidt for ofte/holder ikke så mange km, ligesom det er ønskeligt, at den kan
præstere bedre i vådt føre.
Mht. tilsnavsning af kæde nåede jeg frem til, at der – trods reklamer for det modsatte – ikke findes en
kædeolie, der ikke snavser kæden til. Det er således nødvendigt med en form for vedligeholdelse og
rengøring af kæden for at undgå dette, hvilket vel ikke er så overraskende. Men nogle kædeolier er bestemt
langt bedre til at afvise snavs end andre, hvilket jo så også betyder, at kæden kræver mindre rengøring.
Resultatet af undersøgelsen/testen:
Efter flere års søgen nåede jeg frem til, at den bedste kædeolie til mit brug er Dynamic Kettenschmierstoff.
Jeg har flere gange forsøgt mig med anden kædeolie (man skal jo ikke være blind for, at andre bedre
produkter dukker op), men er hver gang vendt tilbage til Dynamic Kettenschmierstoff.
Dynamic Kettenschmierstoff er nem
fortrinlige smørestuds, der er
der er tilpas tynd (ikke for tynd),
leddene.

at påsmøre, hvilket dels skyldes den
påmonteret flasken, dels konsistensen,
således at kædeolien hurtigt fordeler sig i

Og hvis man husker, at lade værre
med det nødvendige og lige fordeler
køre rundt et par gange, så er den
så holde længe = billig i brug. Man
ud, at tørre den overflødige olie af.

med at sjaske olien på, men kun nøjes
olien med fingrene ved at lade kæden
også drøj i brug, og en 100 ml flaske kan
skal så også lige huske, inden man køre

Bedste resultat opnås ved efter
smøring af kæden at vente et par timer
med aftørring af den overflødige
olie. Jeg gør typisk det, at jeg smører
kæden, hvis det ellers er nødvendigt, når jeg kommer hjem fra cykelturen, og lader den stå natten over.
Inden jeg cykler næste gang, bruger jeg lige nogle få sekunder til at tørre den overflødige kædeolie af. Her
får jeg så også en god indikator på, hvorvidt jeg har sjasket for meget olie på.
Det har været min vej frem til en sund kæde, som så også holder længere og slider mindre på kassette og
klinger.
Dynamic laver kædeolie i flere varianter. Viste Dynamic Kettenschmierstoff er den billigste, og jeg finder
den mere allround egnet end de øvrige fra Dynamic.
Jeg kan således klart anbefale Dynamic Kettenschmierstoff, især hvis du ligesom jeg ikke gider bruge
”oceaner” af tid på at pleje din kæde, men gerne vil have en rimelig pæn ren kæde, der bare spinder
derudaf.
Et lille tip:
Skal du på tur, så findes Dynamic Kettenschmierstoffen en praktisk lille 25 ml. flaske med
samme praktiske påsmøringsstuds, som på den større 100 ml. flaske.

