
Last og transport vogn
for kajakker, etc

BRUKERINSTRUKSJON

TROLLER



BRUKSANVISNING
MERK! Les først bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene. Før bruk, bør du kontroller at TROLLER 
er intakt, ren, icke har skader på hjul eller anleggsfødder. Fotene i lengre ben justeres (gjenges) hvis 
det er nødvendig for bilmodeller med mer vinklet bakrute slik at hjulet går fritt.

TROLLERs korte ben skal alltid ligge frem-
over (i kjøreretningen). Plantens føtter er 
lett justert for god installasjon mot vinkelen 
til materialet.

 
 
 
 

KAJAKK TRANSPORT OG LASTING:

1. Plasser TROLLER på kajakkens side i en vinkel med en rett linje til kajakken, de kortere benene på 
Troller, oppover og fremover.
2. Løft kajakken på TROLLER plassert i kjøreretningen. Med en liten knekke forover, faller kajakken på 
plass.
3. Sikre med stropp eller lignende gjennom løkkene.

LASTING PÅ BILTAK:

4. Fest en stropp eller lignende på takstativet. Tips: Juster stroppen til bilen din (merk stroppen), og 
det er klart å koble TROLLENE i riktig posisjon.
5. Legg TROLLER med de korte benene på biltaket. 
6. Fest stroppen rundt kroken. 
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KJØRERETNING FREMOVER



MERK! Max vekt/belastning: 80 kg. Kontroller at anleggets flater er rene, om nødvendig legg et hånd-
kle eller lignende mellom TROLLER og bil.

7. Plasser baksiden av kajakken i tråd med ønsket lastposisjon, forreste del ved siden av bilens bakhjul.
8. Løft opp kajakkens front.
9. Ta et fast grep på kajakken og løft den sakte upp på takstativet. Vær oppmerksom på at kajakken 
skal rulles i retning av hjulene. Flytt den sakte og ta om, om nødvendig. 
10.  Juster kajakken på takstativet. Kajakker kan også bli lastet stående på høykant.

LOSSING: (Plasser TROLLER på bilen, bilde. 4-6.)

11. Trekk tilbake kajakken. Tips: Den første biten er tyngst, en forlengelsesrem festet  f.eks. i hånd- 
taket kan være til hjelp.
12. Når kajakken når TROLLERS hjul, ta et fast grep om kajakken, vei over og senk kajakk til bakken 
via hjulene.
13. Legg kajakken ned på bakken, sørg for at den ikke glir bakover. MERK! Dra ikke  for langt, sørg for 
at baugen forblir på hjulet. Løft frontdelen ved siden av bilen, fig. 7.
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TROLLER – en snarvei til ”øyeblikket”
Vi kaller det ”kajakken” i beskrivelsen, 

men du kan selvfølgelig håndtere mange 
flere objekter på samme måte med TROLLER. 

Håndter TROLLENE med forståelse og forsiktighet, 
slik at du ikke risikerer å skade deg selv, materialer eller kjøretøy.

Lykke til, litt lettere å leve!

Det er mye mer som TROLLER kan hjelpe med. For mer informasjon,
filmer og tips gå til www.troller.site eller skann QR-kode.

Foto: Virginia State Parks (CC BY 2.0)


