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Av Tord Bern Hansen

På markedet i dag er det tre prinsipielt
forskjellige wattmålere. I Powertap sitter
sensorer i navet, noen modeller har det i
kranken mens Polar måler dette indirek-
te gjennom sensorer på kjedet. Sistnevn-
te medfører forholdsvise store unøyaktig-
heter. Fordelen med wattmåler i baknavet
er at det er enkelt å flytte hjulet fra en
sykkel til en annen. 

Med PowerTap SL2.4 kan du måle watt,
kadens (tråkkfrekvens), puls, kalorifor-
bruk, hastighet, distanse, tid og det mes-
te annet som er vanlig på pulsklokker.
Den har også klokke og intervallfunk-
sjon. Det eneste den ikke måler
sammenlignet med konkurrerende gad-
gets, er høyde. I tre linjers displayet kan
du velge hvilke data du ønsker å se, og
om du vil se gjeldende watt/hastighet,
max eller snitt. Alle data overføres tråd-
løst fra baknavet til computeren på styret.

Se data i sanntid 
Overføring av data fra baknav og pulsbel-
te til computeren utføres i henhold til en
markedsstandard. Garmin støtter denne
standarden slik at du kan vise watten på
din Edge 705 GPS om du har det. Polar
bruker en annen standard for overføring,
så PowerTap er dessverre ikke kompa-
tibel med Polars pulsklokker.

Programvaren PowerAgent lastes gratis
ned fra nettet.  Den kan brukes både på
Windows, Mac og Linux, og har funksjo-
nalitet for å kunne analysere nødvendige
data samt å eksportere disse over til for
eksempel excel for videre analyse. Det
finnes også mer avansert programvare på

markedet for analyse av dataene fra
PowerTap.

Ganske så vitenskapelig
PowerTap SL 2.4 har svært god
nøyaktighet, ±1,5 %, noe som er
blant det bedre på markedet, og
helt i nærheten av utstyr som bru-
kes til vitenskaplige formål. Nøy-
aktigheten til PowerTap har vært
helt avgjørende for meg for å kunne
gjennomføre pålitelige dekktester for
Birkebeinermagasinet. Jeg har brukt
utstyret til testing i over et år, og i
hele denne perioden har det fungert
utmerket i all slags vær. 

Baknav finnes både for terrengsykkel
og racer, og i fjor kom det også for skive-
brems. Det leveres for bakhjul med 24,
28 og 32 eiker. Baknavet veier
drøyt 400 gram, noe som bare er
150 gram mer enn Shimano
XTR. Finnes både for Campag-
nolo og Shimano.

En investering
Rimeligste pris i norske nettbu-
tikker har vært 8000 kroner. Det
er mye penger, men likevel ve-
sentlig lavere enn sammenlign-
bare wattmålere.

I hele testperioden har jeg vært
godt fornøyd med PowerTap SL
2.4. Den har levert alle dataene vi har
hatt behov for når det gjelder dekktes-
ting, og den viser nådeløst om vi har hatt
fremgang på treningen. Skulle vi ønsket
oss en forbedring, måtte det være et bed-
re og mer intuitivt brukergrensesnitt for
programvaren og computeren. Her synes
jeg den ligger litt etter Polar og Garmin.
Ønsker du en inngående vurdering av
ulike wattmålingssystemer opp mot hver-
andre, anbefales det å ta en titt på
www.sykkeltrening.no. 

Har du behov for en wattmåler med
høy presisjon, og ønsker mulighet til å
flytte denne enkelt mellom flere sykler,
synes vi at er PowerTap SL 2.4 et godt al-
ternativ. 
Importør: www.probike.no 
Produsent: www.cycleops.com 

CykleOps PowerTap SL 2.4 wattmåler:

Gjør som proffene 

BEST I BIRKEN!

DE EKTE BIRKEBEINERSYKLENE!

MERIDA VANT 4 AV 6 PALLPLASSER!
Gratulerer til Gunn-Rita Dahle Flesjå (Mutivan Merida Team) Gull kvinner Elite, Linda Larsen (Team 
Merida Norge) Sølv Kvinner Elite, Andreas Kugler (Multivan Merida Team) Gull Herrer Elite, Hannes 
Genze (Multivan Merida Team) Bronse Herrer Elite og Geir Treseng-Lien (Team Merida Norge) klasse-
vinner (M 40-44).

TAKK TIL ALLE I MERIDA GRASSROOT FOR EN KJEMPEBRA INNSATS!

Se 2010 modellene på: www.merida.no

GULL - MENN ELITE:
ANDREAS KUGLER (SVEITS)

SØLV - KVINNER ELITE:
LINDA LARSEN (NORGE)

BRONSE - MENN ELITE:
HANNES GENZE (TYSKLAND)

GULL - KVINNER ELITE:
GUNN-RITA DAHLE FLESJÅ (NORGE)
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Merida – Hovedsamarbeids-
partner av Birkebeinerrittet.

Wattbasert trening har de siste årene fått
større og større tilhengerskare. Flere av
syklistene i Tour de France har dette på
syklene sine. Vi har over lengre tid prøvet
en av de mest populære produktene på
markedet. 


