Et nytt lettere og mer robust girsystem for sykler har resultert i store investeringer og et forventet salg pA mer enn 10.000 enheter per 5r. Det norsk-danske samarbeidet er i ferd med A gjare internasjonal suksess!
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F&lJ-sjef Knut Tore Ljasne ag daglig leder Chtistian Antal poserer stolte foran en terrengsykkel pemantert Kindernay giret.
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wvlw mrrs(inrecJisleret no

ling. A lerede som ivrig terrengsyklist pa
1990-tallet, onsket Christian Antal seg en
girLype son vdr \rerkere og lrergte min
dre vedlikehold enn de som eksisterte pa

1]a keder pa der tider. Da -nd.kininge
nioren Knut Tore Ljosne kom med pd laget
ble det faft i sakene, rned sin erfaring
med utvlkling av glrsystem fra Kongsberg
Autol-r'rotive, og etter en lang utviklingsprosess ble Kindernay-giret fodt.

UN IKT GIRPRINSIPP
Kindernay-giret veier 1400 gram og har 14
gir Dette er kapslet inn i et girhus, som
gj@r dt giret e. bes\ylLet I d sn SsTeir og
sktt. F(sisLe.ende gir pd mdr<edet veie.
minst 1600 gram og er atskillig mindre
robuste. Kindernay-giret er hydraulisk, det
vil si at lngen vaiere trenger 5 stratrrrnes,
og sev etter mange tusen kilometer og
flere ers bruk trenger det minirnalt med
ved ikehold. Selve girprinsippet er ganske likt det som blir brukt i lastebjler og

Daglig leder i BrAsch Ptecisian A/S holder girhuset de produserer for Kindernay.

Narbilde av pAmontert Kindenay gir
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automatgir(asser for biL, med tannhju av
forskjel ige storrelser som rul er i p anetser'er. (plve 'ron e irgen e ri "nle rL cl e
sol- slrL'jitt p; egor sykke \i kldre det.
og girsystemet kan enke t overfores tiL en
ny sykkel, selv om denne har forskjelljg
hjul- og dekkdimensjon, sier F&U'sjef Knut
Tore Llosne

TIDLIG INN IPROSESSEN
En ting er 5 ha en god ld6, en annen ting er
A glennomfore den Under ndustridagene

pA Li estrom kom

guttenc kontakt

med

den danske underleverandoren Brusch Et
nart samarbeld for 5 utvike et girhus
startet Metoden til fremstilLjng av girde
ene er funnet gjennom flere provekjgrlnger og forsok, hvor Brusch har l(ommet
rned anbefa inger og nordmennene har
kommet med tegningef ti smidde emner.
Danskene understreker at de har fokus pd

e

r.p F.ned u v klirg.drbpidp. qj I d ig <o )mLrlig, s ik at de komrne med forslag som
kan hode prisene nede Adm dlr. Jacob
B J\'11 pJpel'er .i. detto c' cn .rl.qrrrt
del av salgsarbeidet. Brrlsch har erfaring
med de f este materialer, men overf atebe

handlingen b e en utfo[dring, da girhuset
er delv s smidd og delvis maskinert. Dette
gjo de del Lrlordrenoe d e okse'e sl I ar
'arge^ {'cn.lo il ov"r de hee, ner dcr

.;
Egenutviklede 3D printede verktay

loste seg. Girhuset m5 ogs6 behandles var
somt, da veggtykkelsen pe det tynneste er
kun 0,8 mm.

sert i lopet av et ar. Den har en hoy kapasjtet, siden den kjorer dognkontinuer ige
sklft Det finnes per nd ikke noe proclukt

LYSENDE FREMTID

pa markedet med tilsvarende egenska
peri og @sn nqen er godt patentbeskyt-

Det er forventel at produksjonen av
Kindernaygir vii liggc pi 10000-'l2.000
enheter Srlig Dette er en medvjrkende
til at Brusch har investert I den dyreste fas, i-]er i '.11d"|\ 60 drigp l- sloric pn
Nakamura Super NTXJ, som bllr automat!-

tet. Med dette som utgangspunkt ser bdde
Kindernay og Brusch pd cn fremtid full av

muligheter.0

Srsak

For mer infarmasjon besak:
www kindernay com

Het kan man se at utfordringen med
g a v f o tskje I I i g e ove rf I ate r
har blitt lost mesterlig.
e
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