
Last- och transportvagn 
för kajaker med mera

ANVÄNDARINSTRUKTION

TROLLER



INSTRUKTIONER
OBS! Läs först igenom användarinstruktion samt säkerhetsinstruktion. Innan användning kontrollera 
att TROLLER är intakt och inte har några skador på hjul och anläggningsfötter. Fötterna i de längre 
benen justeras ut (gängas ut) om så behövs för bilmodeller med snävare bakdel så hjulet går fritt.

TROLLERs korta ben ska alltid vara framåt,  
i färdriktningen.

 
 
 
 
 

TRANSPORT AV KAJAK: 

1. Placera TROLLER vid sidan av kajaken i riktning mot aktern av kajaken, de kortare benen på  
TROLLER, uppåt och framåt.
2. Lyft upp kajaken på TROLLER som placeras i färdriktningen. Med ett litet knyck framåt faller  
kajaken på plats.
3. Säkra med en spännrem eller liknande genom öglorna. 

LASTNING PÅ BILTAK:

4. Fäst en spännrem eller liknande i takräcket. Tips: Justera spännbandet efter din bil (märk bandet) 
så är det klart att haka fast TROLLER i rätt läge. 
5. Placera TROLLER med de korta benen på biltaket. 
6. Haka fast spännbandet runt kroken.
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FÄRDRIKTNINGEN



OBS! Max vikt/belastning: 80 kg. Kontrollera att anläggningsytorna är rena, lägg eventuellt en handduk 
eller liknande mellan TROLLER och bil.

7. Placera kajaken med aktern i linje med önskad lastposition, fören bredvid bilens bakhjul.
8. Lyft upp framdelen av kajaken på biltaket.
9. Ta ett stadigt grepp om aktern och rulla sakta upp kajaken på takräcket. OBS! Var uppmärksam på 
att kajaken rullas i hjulens färdriktning. Förflytta den sakta och ta om, om det behövs.
10. Justera kajaken på takräcket. Kajaker kan även lastas stående, på högkant.

AVLASTNING: 

Placera TROLLER på bilen enligt bild 4–6. 
11. Dra bak kajaken. Tips: Första biten är tyngst, en förlängningsrem fäst i till exempel roder/handtag, 
kan vara till god hjälp.
12. När kajaken når hjulen på TROLLER, tag ett stadigt grepp i aktern, väg över och för kajaken sakta 
ned mot marken via hjulen. Lägg ner kajaken på marken, se till att den inte glider bakåt. 
13. OBS! Dra ej för långt, försäkra dig om att fören ligger kvar på hjulenheten.
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TROLLER – en genväg till ”stunden”
Vi kallar det ”kajaken” i beskrivningen men du kan  

naturligtvis hantera många fler föremål  
på samma sätt med TROLLER. 

Hantera TROLLER med förstånd och försiktighet så  
du inte riskerar att skada dig, material eller fordon.

Lycka till och god tur!

Det finns mycket mer som TROLLER kan vara till hjälp med. För mer information,
filmer och tips gå in på www.troller.site eller skanna QR-kod.
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