
PLUS

Bra ram och gaffel på en 
överlag mångsidig MTB.

KÖP OM

Du vill ha en allroundcykel med en ram som känns 
värd att uppgradera på.

MINUS

Tung roterande massa 
och lite gamla standard- 
er här och var.

D
enna cykel ger verkligen ett rått och 
 ganska brutalt intryck när vi plockar upp 
den ur lådan. Detaljer som sadel och hand-
tag är läckert färgmatchade med resten 
av cykeln i en aggressiv färg kombination, 

och ramen ser rejäl ut med väl tilltagna men 
fint skulpterade former. Det känns också som 
att BH lagt ganska mycket av krutet på just en 
högkvalitativ ram, vilken tillverkats i relativt fina 
kolfiberstandarder och omfattas av livstids garanti 
på materialfel för den ursprungliga ägaren. Få 
behöver nog oroa sig för att styvheten inte skulle 
räcka till, och vi lättviktare har sannerligen inget att 
klaga på i detta avseende. Ramen har inte intern 
vajerdragning, men heldragna höljen vilket ger gott 
skydd och ofta förenklar vajer byten och liknande 
service. Vevlagerhylsan är av  pressfit-modell och 
framväxeln fäster med en snygg direct mount 
precis som hos övriga cyklar i testet, även om den 
på två av dem inte användes.

Denna BH är testets billigaste cykel, och då 
den ligger väldigt långt ifrån Treken och BMCn 
i pris är det orättvist att jämföra den med dem. 
Istället är det Rose, vilken är lite dyrare än BHn, 
som ger den mest relevanta jämförelsen. Na-
turligtvis har BHn då en lägre utrustningsnivå, 
där möjligheterna att köpa cykeln över disk med 
de eventuella service- och utprovningsmöjlig-
heter som det innebär får vägas mot nivån på 
komponenterna. När det gäller prioriteringarna 
av komponenter på denna Ultimate RC ger 
vi BH två av tre rätt. Generellt är vi av åsikten 
att ram, dämpare och hjul är de tre viktigaste 
delarna av en hardtail, då de sätter den största 
prägeln på cykelns uppförande. Man tvingas 
ju också ofta byta ut mycket sådant som är av 
slitdelskaraktär allteftersom. Denna BH har en 
bra ram och en bra gaffel från Fox, men hjulen 
är dessvärre ganska tunga vilket har en inverkan 
på hur cykeln sedan upplevs. Av den viktskillnad 

mindre hetsig stigcykling. Man skulle kunna 
sammanfatta detta som att BH:n egentligen 
kanske inte är så angelägen om att vara just 
ett sylvasst tävlingsvapen i ett välavgränsat 
sammanhang, utan den är en kompetent och 
trevlig allround-hardtail för dagar i skogen. 

Nämnda Foxgaffel som ansvarar för dämp-
ningen fungerar ypperligt, även om detta års 
modell inte har det uppdaterade dämpningssys-
tem vi finner på 2016 års Foxgafflar (vilket bland 
annat håller gaffeln lite högre upp i slaget i öppet 
läge). Ibland när man läser om nyheter kan man 
dock få intrycket att det som föregick nyheten 
var mer eller mindre omöjligt att prestera på, och 
så är verkligen inte fallet. Det nya är bättre, men 
det gamla är fortfarande bra! Vi har dock ett litet 
klagomål att framföra i relation till dämparen, 
och det är att man valt att inte satsa på ett 
dämparreglage på styret. För oss är det ju svårt 
att spekulera i hur andra kommer uppfatta detta, 

på 1,7 kilo som finns mellan BHn och Rosen 
är 1,2 kilo från de kompletta hjulen, även om 
Rosen såklart har väldigt minimalistiska däck. 
Denna hjulvikt segar ner cykeln en aning, och 
gör att den känns lite mindre racing än den 
annars skulle ha gjort. Det är dock en stabil och 
fin cykel att cykla stig på, och den känns välba-
lanserad med tonvikt mot det lugna snarare än 
nervösa hållet. Det är dock svårt att veta om vi 
skulle uppleva den som mer race-betonad med 
ett par lättare hjul, men vår erfarenhet säger 
oss att det skulle göra den betydligt mer snärtig 
och mer lämpad för den som vill tävla lite längre 
fram i fältet. Som sagt har cykeln dock också 
i nuläget många förtjänster i sitt uppförande, 
och den som tycker att många tävlingscyklar 
känns alltför nervösa och osäkra på svår stig 
har i denna cykel en bra kompromiss. Med ett 
riserstyre monterat sitter man också ganska 
avslappnat och på ett sätt som känns bra vid 

men har man vant sig vid att kunna låsa gaffeln 
från styret är det svårt att inte längre ha denna 
möjlighet och prestera på topp. Ett inte ovanligt 
scenario för oss förvirrade cyklister som lägger 
hjärnan i ryggfickan i slutet av en tävling eller 
runda är att man låst gaffeln under en transport-
sträcka och sedan glömmer att låsa upp den när 
man kör in i stöket. I det läget släpper man inte 
gärna styret, utan får klamra sig fast bäst man 
kan. För den som tänker använda cykeln till att 
cykla stig utan tävlingsambitioner är det dock 
mindre av ett problem, och då är det ju bara att 
lämna dämparen i öppet eller halvöppet läge, 
beroende på terräng och preferenser. 

Vad gäller övriga komponenter på cykeln 
är det överlag enkla men välfungerande och 
 beprövade kort som presterar på ett pålitligt 
sätt, utan att glänsa. Som exempel kan nämnas 
bromsarna, vilka är en av Shimanos enklare 
modeller. Dessa har inte samma känsla som de 

klart dyrare bromsarna hos vissa av kon- 
kurrenterna, men Shimanos bromsar im- 
ponerar nästan alltid på oss oavsett nivå, och 
så även här. Shadow plus-bakväxeln av XT-valör 
sticker ut lite nivåmässigt, och sköter växling- 
arna oklanderligt med konstant sträckt kedja.

En sak som vi fann lite förvånande på BHn 
var att den på flera punkter har standarder 
som känns en aning daterade. Detta gäller 
närmare bestämt avsaknaden av koniskt 
gaffelrör på gaffeln, samt att det är vanlig quick 
release istället för genomgående axel både 
fram och bak. För en lättviktig cyklist är skill-
naden i känsla mellan dessa standarder och 
moderna diton liten. Det är dock väldigt tydligt 
att mtb-industrin håller på att lämna dem 
bakom sig, vilket gör produkten lite mindre 
framtidssäker. Det mest påtagliga sättet som 
man märker att det är lite mindre styvt är att 
bromsskivan tar i när man lutar ner cykeln. 

Fin och överkomlig hardtail för varierad cykling.Pris: ca 20 899 kr

BH ULTIMATE RC 29 8.8

Rejäl ram med fina linjer.

Läcker 
färgmatchning 
på en bra sadel.

När man under
testperioden vant sig

vid bakväxlar med
clutch och inget

kedjerassel känns det
väldigt surt att gå

tillbaka till sin egen lite
omoderna cykel. 

”EN KOMPETENT OCH TREVLIG
ALLROUND-HARDTAIL FÖR 
DAGAR I SKOGEN”
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