
Last & vogn til 
kajakker m.v.

BRUGERINSTRUKTION

TROLLER



INSTRUKTIONER
OBS! Læse først betjeningsvejledningen og sikkerhedsinstruktionerne. Før brug skal du kontrollere at 
TROLLER er intakt og ikke har nogen skader på hjul eller fødder. Fødderne kan justeres i længden ved 
at dreje gevindstængerne og spændes fast med møtrikkerne, hvis det er nødvendigt for bilmodeller 
med mere bøjelig bagrude, så hjulene går frit.

TROLLERs korte ben skal altid være fremad i 
kørselsretningen.

 
 
 

TRANSPORT AF KAJAK: 

1. Placer TROLLEREN på kajakkens side i retning af kajakkens agter, de kortere ben på TROLLEREN, 
opad og fremad.
2. Løft kajakken op på TROLLEREN placeret i kørselsretningen. Med en lille knæk fremad, falder kajak-
ken på plads.
3. Fastgør kajakken med en rem eller lignende gennem løkkerne.

LASTNING, BILENS TAG:

4. Fastgør en rem eller lignende på tagstativet. Tip: Juster stroppen til din bil (markér stroppen), så er 
den klar at placere TROLLEREN i den rigtige position.
5. Placer TROLLEREN med de korte ben på bilens tag.
6 Fastgør stroppen omkring krogen. 
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KØRSELSRETNINGEN



OBS! Max vægt/belastning: 80 kg. Kontroller, at fødderne er rene, om nødvendigt placer et håndklæde 
eller lignende mellem TROLLER og bilens overflade. 

7. Placer kajakken med bagenden i overensstemmelse med den ønskede belastningsposition,  
forenden ved siden af bilens baghjul.
8. Løft kajakfronten.
9. Tag et fast greb i bagenden og langsomt rul kajakken på tagstativet. Bemærk venligst at kajakken 
rulles i retning af hjulene. Flyt det langsomt og overtag om nødvendigt.
10. Juster kajakken på tagstativet. Kajakker kan også lastes oprejst på kanten.

AVLASTNING: (Placer TROLLER på bilen, fig. 4-6.)

11. Træk kajakken tilbage Tip: Den første bid er den tungeste, en forlængerrem monteret i f.eks. ror / 
håndtag, kan være en god hjælp.
12. Når kajakken når TROLLERs hjul, tag et fast greb i kajakken, langt over, og langsomt rulle det ned 
til jorden via hjulene. 
13. Læg kajakken på jorden, så sørg den ikke kan glide baglæns, billede 7. BEMÆRK! Træk ikke for 
langt, sørg for, at bugen forbliver på hjulet.
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TROLLER – en genvej til ”øjeblikket”
Vi kalder det ”kajakken” i beskrivelsen, 
men du kan selvfølgelig håndtere mange 

flere objekter på samme måde med TROLLER. 

Håndter TROLLERENE med forståelse og forsigtighed, 
så du ikke risikerer at skade dig selv, materialer eller køretøjer.

Held og lykke, lidt lettere at leve. God tur!

Der er meget mere, som TROLLER kan hjælpe med. For mere information,
film og tips gå til www.troller.site eller scan QR-kode.
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