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S Y K K E L E K S P E R T E N :

TORD BERN 

HANSEN

Solid og pålitelig wattrulle med godt utvalg av tredjeparts 

programvare for å gjøre rulletreningen til en lek.

S Y K K E L E K S P E R T E N

Wahoo Kickr er en wattrulle med svært høy 

kvalitet, og det er vel bare noen få andre mer-

ker på markedet som kan konkurrere med like 

pålitelig wattmåling og -styring over tid. Det er 

også en kvalitetserklæring at den brukes av 

Team Sky. Det spesielle med Kickr er at du 

tar av bakhjulet og kobler ramma rett til rulla. 

Dette gjør du like enkelt som om du skulle ta 

av og på bakhjulet på sykkelen din. Fordelen 

med dette er at du slipper hjulstøy, og wattmå-

lingen blir mer direkte enn om det går via dekk 

og rullevalse, som på tradisjonelle ruller. 

Rulla leveres med 10-delt kassett, men kan 

også brukes med 11-delt gruppe, men da må 

du kjøpe ekstra kassett. Vi har ikke prøvd den 

som er 11-delt, men enkelte brukere melder 

om problemer med å bruke letteste gir. For 

Campagnolo må du kjøpe et eget konverte-

ringskit (boss). Sram XX1 er per i dag ikke 

tilgjengelig. Kickr er laget for vanlig hurtig-

kobling på 130 og 135 mm, men det finnes 

konverteringskit for 12 mm stikkaksling. Rulla 

passer for sykler fra 24" til 29" hjul. Med disse 

spesifikasjonene skulle det meste med unn-

tak av Fatbike, singlespeed og enkle bysykler 

funke. Monteringen er enkel, og innebærer å 

stille rullas høyde til riktig hjulstørrelse, sette 

på sykkelen, og koble i stikkontakten. Med en 

egen app fra Wahoo setter du opp rulla, og 

kan starte treningen. 

Rulla veier drøyt 20 kg og er med det blant de 

tyngste. Til gjengjeld tar den ikke så stor plass 

på gulvet om du slår den sammen. Den yter 

opptil 1900 watt motstand, noe som burde 

være nok for de fleste av oss. Den støyer også 

mindre enn andre ruller jeg har brukt. 

Fra Wahoo finnes det en enkel app til Android 

telefoner, for å styre treningen. Her legger du 

inn om du har terreng-, landeveis- eller f.eks 

temposykkel for å få realistisk fart i forhold til 

rulle- og luftmotstand. Deretter kan du velge 

om du vil kjøre en fast watt (rulla yter alltid lik 

motstand uavhengig av tråkkfrekvens) eller 

om du stiller vindhastighet og helning på bak-

ken og styrer motstanden med å gire. Wahoo 

har utviklet tilsvarende eller bedre apper for 

iPhone/iPad. Wahoo har lagt til rette for utvik-

ling av tredjeparts programvare, og det er et 

godt utvalg av programmer for å styre trenin-

gen, f.eks med ferdiglagde økter, filmer mm. 

Det finnes programmer både for iPhone, iPad, 

Mac, Android og PC. Mitt inntrykk er at tilbu-

det er dårligst for Android. Kommunikasjonen 

med dingsene skjer via Bluetooth smart eller 

ANT+. Jeg anbefaler å ta en titt på Wahoo sin 

nettside for en oversikt over kompatible dings-

er og apper. 

Vår erfaring etter noen måneders bruk for 

både eliterytter og mosjonist er at dette er en 

enkel og pålitelig rulle. Den er enkel å sette 

opp, har funket hver gang og styrer motstan-

den på en stabil og behagelig måte. Dette er 

erfaringer som vi nødvendigvis ikke har med 

andre wattruller vi bruker. 

Nettpris på rulla i Norge er omkring 8500 kr 

(før eventuelt dårlig valutakurs endrer dette). 

Det er mye penger, men litt rimeligere enn 

Computrainer som er en annen rulle i samme 

liga. I Norge selges rulla blant annet av App-

le Store, MPX, Komplett, Supersport og Clas 

Ohlson.

PRIS: ca 8500,-

PRODUSENT: http://eu.wahoofitness.com/ 

Velkommen til Sjusjøen som bedrift sjusjoen.no/bedrift

Kurs og konferanse

WAHOO KICKR:

Størst på bilutstyr og deler

STØRST PÅ

5499,-

6499,-

SPIRIT 820 SORT BLANK TAKBOKS 
• Mål: L 230 x B 82 x 36 cm
• Volum: 480 liter, max last: 75 kg
• Åpnes fra begge sider
• 5 års garanti
ART. NR. THU-650

DYNAMIC 900 SORT BLANK TAKBOKS
• Lavtliggende boks med power clicksystem som gjør den enkel å feste
• Mål: L 235 x B 94 x H 35 cm
• Volum: 430 liter, max last: 75 kg
• Åpnes fra begge sider
• 5 års garanti
ART. NR. THU-612900

 

BOKSLYS 
• Optimal sikt på innsiden av takboksen
• Automatisk av/på-funksjon når lokket 

åpnes eller lukkes
ART. NR. THU-6951

399,-

 

SKICLICK
• Passer til alle takstativ
• Kan henges på veggen
• Låsbart
ART. NR. THU-7291

 

WINGBAR EDGE TAKSTATIV
• For biler med faste festepunkter, lave og vanlige rails.
• Universaltilpasning med uttrekkbare føtter (50 mm/side)
• City Crash-godkjent for 75 kg i samsvar med ISO-forskrifter
• Enkel montering
• Meget støysvakt
FOR FIXPOINT OG INTEGRERTE RAILS ART. NR. THU-9591-95

FOR RAILS ART. NR. THU-9581-85

 

XTENDER SKISTATIV 6 PAR SKI
• Stativet kan enkelt skyves ut eller forlenges for 

lettvint av- og pålasting
• Forhøyet design forhindrer at bindinger skader 

biltaket
• Enkelt å åpne med store trykknapper
ART. NR. THU-739

499,-
Fra

DUFFELBAG CHASM
• Stor åpning for enkel tilgang til innholdet 
• Vanntek
• Finnes i fargene: Zianna, Minst, Aqua, Dark 

Shadow og Cobalt
• 25 års garanti
Str. XS: 27 ltr • S: 40 ltr • M: 70 ltr • L: 90 ltr • XL 130 ltr
ART. NR. THU-201XXX/202XXX/203XXX

Minst

Dark Shadow

NYHET!

ROMSLIG!
 

SKIPOSE TIL SKICLICK
• Beskytter skiene mot skitt og støv
• Lett å bære med justerbar skulderstropp
• Det tynne materialet tar liten plass når det ikke er i 

bruk
• Enkelt feste for skistaver
ART. NR. THU-7295

1399,- 1999,-

299,-

329,-
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Veil. 6999,-

Veil. 7999,-

Vi
monterer

GRATIS
for deg!

2499,-
NYHET I SORT

FOR 1 PAR SKI

52


