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 “de lichtgewicht carbon Part 
marathonbike is geheel naar eigen 
wens à la carte samen te stellen”

Op het moment dat wij de Part 3 testen, is er 
een gloednieuw exemplaar voor het Bikefreak 
TEST-center in productie. De Part zal dan ook 
door de lezers van Bikefreak-magazine kunnen 
worden getest om een impressie te krijgen 
waartoe deze full suspension in staat is.

Wanneer we de carbon full suspension ophalen 
bij het Part-hoofdkantoor in Breda, zijn we blij 
verrast. De Part 3 ziet er gewoon schitterend 
uit en heeft een full carbon frame als basis 
meegekregen. Het exclusief voor Part ontwik-
kelde full suspension frame (Benelux) heeft de 
demper onder de bovenbuis gemonteerd en 
wordt door middel van een kleine wentelaar 
verbonden met de zitbuis/bovenbuis. De 
achterbrug scharniert bij het achterwiel op de 
liggende achterbrug net voor de achteras; ook 
aan de voorzijde van de achterbrug zien we een 
scharnierpunt vlak boven de bracketas. Om de 
stijfheid van wielen in het frame te garanderen, 
worden er vanzelfsprekend zowel voor als 
achter steekassen toegepast. Een voorderailleur 
ontbreekt, waardoor er alleen een crankstel met 
één tandwiel kan worden gemonteerd. Dat is 
tegenwoordig geen straf, eerder een must! 

Naast een mooi afgewerkt carbon frame (1900 
gram) zien we op onze testfiets een prima 
afmontage. Zo monteert Part vering van het 
merk X-Fusion, maar omdat Part à la carte te 
bestellen is, mag je natuurlijk zelf kiezen met 
wat voor merk vering je je mountainbike wilt 
uitrusten. Dat geldt eveneens voor de keuze van 
je onderdelengroep, wielen, banden en remmen. 
Sinds de komst van de Shimano 1x 12-speed 
groepen ligt de nadruk bij dit merk. Kiezen 
lastig? Wat denk je van de standaard keuze 
uit 500 kleuren in mat, glans of metallic lak… 
niets is onmogelijk voor Part! Onze testfiets 
heeft de Sram X01 Eagle-groep met Sram Guide 
RS-remmen. 

Onder de indruk van al het moois zetten we 
onze blauwe Part 3 gelijk maar even op de 
geijkte weegschaal. Onze testbike in de maat 
medium weegt compleet 10,8 kg schoon aan 
de haak. De Scope 02 carbon 29er-wielen met 
banden, remschijven en steekassen wegen 
slechts 3,7 kg. Zo’n lichte én sterke wielset kom 
je maar zelden tegen! Dat belooft dus wat voor 
de praktijktest. Specificaties en gewicht zijn 
in ieder geval dik in orde. Op ons snelle test- 
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het Part carbon full suspension frame weegt slechts 1900 gram



parkoers voelt de Part zich het beste met beide 
X-Fusion-dempers in de stand ‘trail / pedal’. De 
voor- en achtervering werken uiteraard ook in 
de geheel ‘open’ stand, maar zijn dan minder 
progressief. Door de stuurhoogte van 100,5 cm 
(zonder spacers) hebben we een mooi diepe 
zit en dat komt de snelheid en controle in het 
terrein zeker ten goede. De brackethoogte is 
met 32,8 cm precies goed, niet te laag en niet te 
hoog. Eén tot twee centimeter minder ‘speling’ 
is blijkbaar toch net genoeg om de cranks af 
en toe ergens tegenaan te stoten. Ondanks 
de maat medium en de bijbehorende langere 
wielbasis maakt de Part full suspension met 
zijn korte achterbrug van 43 cm en super-
lichte wielset een prima eerste indruk achter. 
Accelereren gaat razendsnel en de fiets stuurt 

mooi scherp door het bochtige parkoers heen. 
Op naar de heuvels en serieuzere klimmetjes 
dan maar. Het 3-position platform van zowel 
de voor- als achtervering hoeft zeker niet 
aangepast te worden ten opzichte van de rit 
op het vlakke. Geholpen door het lichte frame, 
en dito wielen, is het versnellingsbereik ruim 
toereikend voor steile beklimmingen. De 
vering zorgt voor minimaal energieverlies en 
het bergverzet van 32-50 is lekker licht. In de 
afdaling gooien we de vering uiteraard open 

en helaas moeten we daarom onze hand van 
het stuur halen om de hendel aan de voorvork 
en achterdemper te verstellen. De Vredestein 
Black Panther 2,20” volgen de denkbeeldige 
lijnen die we naar beneden willen rijden zonder 
al te veel protest. De 120 mm veerweg is ruim 
voldoende als marathonbike; uitgerust met 

een 140 mm voorvork en dropper post krijgt 
de Part zelfs échte trail-rijeigenschappen. Het 
remvermogen van de Sram Guide RS-remmen 
in combinatie met de Shimano Deore XT 
Ice Tech-remschijven is ruim voldoende. De 
snelheid kan flink opgeschroefd worden zonder 
in de gevarenzone te komen.

Part brengt met de Part 3 een schitterende 
full suspension met 120 mm veerweg op de 
markt. De lichtgewicht full carbon bike heeft 
prima rijeigenschappen en kan geheel naar 
eigen wens à la carte samen worden gesteld. 
De superlichte Scope 02-wielset is een schot 
in de roos, deze maakt écht het verschil. Op de 
afstelling van de vering op het stuur na, laat de 
Part geen steekje vallen!

Plus en min
• lichte en snelle marathonmountainbike

• zeer stijf en efficiënt full carbon frame

• afmontage à la carte samen te stellen

• kiezen eigen kleur zonder meerprijs

• afstelling vering niet op het stuur

Bikefreak tuning tips
 banden tubeless maken
 dropper post

Tekst & foto’s  Guido & Max Kartner

FR AME
Materiaal Carbon full carbon frame
Maten Small – Medium–Large

VERING
Voorvork X-Fusion McQueen Roughcut RCP – 

120 mm
Achtervering X-Fusion O2 Pro RLX – 120 mm

A ANDRIJVING EN REMMEN
Versnellingen Sram X01 Eagle, 1x 12-speed
Shifter Sram X01 Eagle, trigger
Crankstel Sram X01 Eagle–34T
Remmen Sram Guide RS 2-piston
Schijven Shimano XT Ice Tech–180mm / 160mm

WIELEN
Wielset Scope 02 (carbon)–25 mm,–tubeless 

ready / V: 24sp / A: 28sp–Boost 
15x110mm / 12x148mm

Band (voor) Vredestein Black Panther Superlite– 
29 x 2.20”

Band (achter) Vredestein Black Panther Superlite– 
29 x 2.20”
ONDERDELEN

Stuur Ergotec 6 alu flatbar–72 cm
Stuurpen Ergotec 3 alu – 60 mm
Zadel Ergon SR men Pro–CrMo hollow rails
Zadelpen Ergotec 6 alu – 30 cm – ø 30,9 mm

VERZET TEN
32-tands voorblad (wielomtrek 230 cm)
10 (736) 12 (613) 14 (526) 16 (460) 18 (409) 21 (350) 24 (307) 28 (263) 
32 (230) 36 (204) 42 (175) 50 (147)
(…) = afstand per omwenteling crankstel in cm

GEOMETRIE  (M)
Balhoofdhoek  67,0°
Zitbuishoek  74,0°
Bovenbuis  55,5 cm
Bovenbuis (H)  60,5 cm
Zitbuis  44,0 cm
Balhoofdbuis  9,0 cm
Achterbrug  43,0 cm
Brackethoogte  32,8 cm
Stuurhoogte 100,5 cm
Wielbasis 116,2 cm

INFO
Gewicht wielen  3,71 kg (incl. steekassen)
Gewicht compleet 10,81 kg (maat medium)
Prijs zoals getest € 5.799,- (à la carte afmontage mogelijk)
Prijs frameset € 1.995,-
Website www.part-cycling.nl
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