
2828 PYÖRÄILY+TRIATHLON 3•2016

KÄRPÄSSARJAN MESTARI

Cannondalen huippumalli painaa vain 
5,8 kiloa runkokoossa 56 cm. Jotta sil-
lä voisi startata UCI:n kisoissa, pitäisi 
runkoon kiinnittää melkein yhden ki-
lon verran lisäpainoja. Vaikka paino-
ero saattaa vaikuttaa pieneltä, se on 
kuitenkin lähes 20 prosenttia pyörän 
painosta – ja noin 1,13 prosenttia 
pyörän ja testikuskin systeemipai-
nosta.

SuperSixin keveys tuntuu luonnolli-
sesti eniten ylämäissä ja kiihdytyk-
sissä. Varsinkin pitkissä nousuissa 
kaiken ylimääräisen painolastin pois 
jättäminen lisää vauhtia merkittäväs-
ti. Kun ylämäissä teho-painosuhde on 
kaikki kaikessa, reilun prosentin pa-
rannus tässä arvossa saattaa tehdä 
isoja eroja. Välineen keveys vaikuttaa 
myös henkisesti: Lenkillä ja kisoissa 
ylämäet menevät melkein lentämällä 
ja vauhtia pyrkii pitämään vähän liian-
kin korkealla. Eteneminen tuntuu vai-
vattomalta.

Vaikka “Kännärin” hallitsevin ominai-
suus on huikea keveys, toimii pyö-
rä muutenkin erinomaisesti. Eniten 
ihmetystä – ja ihastusta – aiheuttaa 
pyörän mukavuus. Hi-MOD-hiilikui-
dusta tehty runko imee alustan epä-

TERÄVÄ SAPELI

Rose X-Lite CW on tehty ensisijaises-
ti leikkaamaan ilmaa mahdollisimman 
tehokkaasti. Pyörässä on käytetty hy-
väksi melkein kaikkia aerodynamiik-
kaa parantavia ratkaisuja. Näkyvimpiä 
näistä ovat litteät ja leveät runkoput-
ket. Satulaputken tiukka leikkaus ”sy-
leilee” hienosti takapyörää. Takajarru 
on piilotettu keskiön taakse. Johdot ja 
vaijerit kulkevat rungon sisässä ja oh-
jaustanko on voimakkaasti litistetty. 

Litteä satulatolppa on käännettävis-
sä, joten se mahdollistaa 73 asteen 
istuinkulman normaaliin maantieajoon 
ja 76 asteen istuinkulman aika-ajoon 
ja triathloniin – kunhan pyörän va-
rustaa lisätangolla. Mavic Pro Cosmic 
Carbon -kiekot ja 23-milliset renkaat 
parantavat virtaviivaisuutta. Juoma-
pullotelineiden kiinnityskohdat sijait-
sevat totuttua alempana rungossa ja 
viistoputkessa teline on kiinnitettävis-
sä kahteen eri kohtaan.

X-Lite CW:n runkosetti on suunniteltu 
käytettäväksi niin vannejarrujen kuin
levyjarrujenkin kanssa. Rosen netti-
sivujen konfiguraattorissa ostaja voi
valita, kumman jarrusysteemin me-
nopeliinsä haluaa. Vain etuhaaruk-
ka muuttuu valinnan mukaan. Myös
osasarjat, putkiosat ja kiekot ovat
valittavissa ostohetkellä. Testipyö-
rämme oli varustettu erinomaisesti
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kevyt virtaviivainen

tasaisuudet erittäin tehokkaasti, vaik-
ka siinä ei ole mitään monista muista 
merkeistä tuttuja ”pehmeyttä” edistä-
viä mekaanisia ratkaisuja. 

SuperSixin ajoasento on urheilullinen 
ja miellyttävä. Pyörää on helppo hal-
lita ja ajaminen tuntuu alkumetreis-
tä lähtien turvalliselta ja luotettaval-
ta. Rungon muotoilu on klassinen ja 
tyylikäs.

Enven putkiosat ja kiekot toimivat 
moitteettomasti, kuten sopii odottaa-
kin juuri suomalaisomistukseen siirty-
neeltä huippumerkiltä. Shimanon me-
kaaniset Dura-Ace-vaihteet ja -jarrut 
ovat hyvä valinta Cannondalen lippu-
laivamalliin.

Ei ole mikään yllätys, että SuperSix 
Evo on useina vuosina ollut monen eri 
arvioitsijan valinta vuoden pyöräksi.

11 799 €

 Rungon ja haarukan  
paino yhteensä  
1 057 grammaa

 Yhteystiedot cannondale.com

toimivalla Shimano Ultegra Di2 -säh-
kövaihteistolla.

Rose on mitannut tuulitunnelissa vuo-
den 2016 mallilleen 8 watin säästön 
ilmanvastuksessa verrattuna merkin 
edelliseen aeromalliin. Levyjarruver-
siossa säästö on vielä 1 watin suu-
rempi.

Rose vaatii maantiellä kuskiltaan pal-
jon, mutta antaa vastineeksi roimasti 
vauhtia. Ajoasento on matala ja pitkä. 
Rungon kovuus tuntuu takapuolessa. 
Ohjaus on varsin herkkä, ja varsinkin 
sivutuuliosuuksilla molemmat kädet 
on syytä pitää kiinni ohjaustangossa. 
Alamäissä ja tasaisella X-Lite CW ete-
nee vauhdikkaasti. Nopeuden havait-
see oikeastaan vain mittarin näytöstä 
ja tuulen suhinasta korvissa.

Rosen aeromalli tarjoaa edullisen 
vaihtoehdon ajaa kovaa ja kisailla jopa 
aika-ajossa ja triathlonissa tasaveroi-
sesti monien arvokkaampien pyörien 
kanssa.

4 267 €

 Aerodynaaminen suoritusky-
ky 57,4 W levyjarruilla, 58,2 W 
vannejarruilla (tuulennopeus  
40 km/h, suunta +-20 astetta)

 Yhteystiedot rosebikes.fi

nopeaa




