
Mijn ligfiets 
 
De Fujin SL-II van het merk Challenge is een lichtgewicht raceligfiets. De letters SL staan voor Super 
Light en inderdaad is deze fiets de lichtste ligfiets die nog enigszins betaalbaar is. De voorbuis, 
voorvork en zitschaal zijn van carbon. In de catalogus van Challenge staat optimistisch dat hij slechts 
8,7 kg weegt, maar mijn Fujin weegt fietsklaar 10,6 kg. In de tabel kun je zien welke onderdelen dit 
meergewicht van 1,9 kg veroorzaken.  

 

De hoek van de zitschaal is verstelbaar van 23º tot 30º. Het lijkt mij handig dat de zitschaal zoveel 
mogelijk rechtop staat, zodat ik mij daartegen  goed kan afzetten bij het echte klimwerk. De schaal 
staat nu op 26½º en in deze stand kan ik genoeg kracht zetten om de “Oude Holleweg” bij Beek-
Ubbergen te beklimmen. 

Belangrijk onderdeel van de 
fiets is het stuur. Het standaard 
rigid small stuur weegt slechts 
200 gram. Het is echter een vast 
stuur, dat heel erg smal is en 
waarvan de handvatten erg kort 
zijn (zij komen tot halverwege 
de handpalm). Voor het 
bergwerk is het belang dat je 
stevig grip hebt op je stuur 
waaraan je als het nodig is ook 
nog moet kunnen trekken. 
Vandaar dat ik het nieuwe 
klapstuur van Challenge op de 
Fujin heb laten monteren. Het 
extra gewicht van 440 gram was 
wel even slikken, maar ik ben er 
nu zeer tevreden over. 

 Hoezo Super Light?  gram 
 TOTAAL BRON 10.600 
 Challenge Fujin SL-II (kaal gewicht) brochure/website 8.700 
 ventisit zit-/ligmat zelf gewogen 437 
 spiegel zelf gewogen 61 
 bel zelf gewogen 20 
 klapstuur ipv standaard rigid small stuur ligfietsdealer 460 
 spd pd600 klikpedalen internet 286 
 kettingbuis schatting 90 
 grotere zitschaal (L) schatting 90 
 zwaardere kwaliteit voorvelg en -naaf ligfietsdealer 100 
 zwaardere kwaliteit achtervelg en -naaf ligfietsdealer 200 
 zwaardere kwaliteit binnenbanden ligfietsdealer 40 
 fietscomputer zelf gewogen 45 
 afronding / weegonnauwkeurigheid   71 

 



Vanwege het zware klimwerk heb ik een 
superlicht verzet gekozen (lichtste verzet is 22 
tanden voor en 25 tanden achter ofwel 1,8 
meter per trapasomwenteling). Het zwaarste 
verzet is 7,6 m/omw, daarmee haal ik 50km/h 
met een trapfrequentie van 110 omw/min. De 
Fujin SL-II fietst supersnel. Binnen de kortste 
keren fiets je boven de 30 km/h en hij trekt snel 
op. 

Zie verder de tabel voor de belangrijkste 
gegevens. 

 

 

Shimano PD600 (286gr) Challenge Powerbrake 

Rigid small (200gr) 

Rigid small (200gr) 

Ventisit matje (437gr) 

Nieuw klapstuur (660gr) Nieuw racestuur (440gr) 

Nieuw klapstuur (660gr) 

  Fujin gegevens   
 Wielmaat (Voor/Achter) 20"/ 26"  
 Frame en achtervork Aluminium  
 Voorvork Carbon  
 Stuuropties zie foto's  
 Zitschaal Carbon  
 Zithoogte 33 cm  
 Zithoek 23º tot 30º  
 Hoogte crank-as 56 cm  
 Pedalen Shimano PD600  
 Voorrem Challenge Powerbrake (V-brake)  
 Achterrem V-brake  
 Voorderrailleur Shimano  
 Achterderailleur SRAM X9  
 Voortandwielen 22-32-44  
 Achtercassette 12-13-14-15-17-19-21-23-25  
 Gewicht 8,7 kg  


