
3-HJULS XC PIGGESTOL
BRUKSANVISNING

CE-merket og TÜV testet og godkjent i henhold til EN 12182:2012
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Innledning

3-hjuls XC piggestol leveres ferdig montert fra leverandør, med unntak av drivhjulene
Piggestolen er beregnet for pigging med skistaver på asfalterte veier/områder. Den leveres 
standard med 28” drivhjul med hurtigkobling, 20” forhjul med hurtigkobling, oppvippbart 
styre, setepute, hoftereim, håndbrems, parkeringsbrems, høydejusterbar fotbøyle, skistaver 
med asfaltpigger og pro fit hemper for godt grep.

På grusveier anbefales å benytte 26” drivhjul med semislics (tilbehør). 
Piggestolen er beregnet for ungdom og voksne. 

For å få optimal utnyttelse av piggestolen, er det viktig å få den tilpasset korrekt i forhold til 
hver enkelt bruker.

Det er viktig å kjenne til piggestolens innstillingsmuligheter. 
Les denne brukerveiledningen før piggestolen tas i bruk.

Sikkerhet

Advarsel! 
Før du bruker 3-hjuls XC piggestolen må du forsikre deg om at stolen er i forsvarlig stand. 
Sjekk at alle skruer/muttere sitter godt fast og at setebeltet fungerer forsvarlig og ikke har 
rifter eller skade på spennen.
Sjekk lufttrykket i alle 3 hjul. Fyll luft om nødvendig.
Sjekk at bremsewire sitter godt og at bremsen fungerer.

Advarsel! Sjekk at asfaltpiggene på stavene er intakt. 
Advarsel! Bruk alltid hjelm!
Advarsel! Kjør forsiktig i nedoverbakker, slik at du har kontroll på stolen.
Advarsel! Overflaten på piggestolen kan blir varm grunnet sollys, men du vil aldri kunne 
                 brenne deg.
Advarsel! Stolen er i standard utgave testet for maks brukervekt på 110 kg.



3

Tekniske spesifikasjoner

 Størrelse:
 Artikkelnr:
 Egenvekt:

3-hjuls XC
piggestol

1

3-hjuls XC
piggestol

3-hjuls XC
piggestol

3-hjuls XC
piggestol

2 3 4
500070-36 500070-38 500070-40 500070-42

13,3 kg 13,4 kg 13,4 kg 13,5 kg
 Setebredde:
 Setedybde:
 Rygghøyde:

36 cm 38 cm 40 cm 42 cm
45 cm 45 cm 45 cm 45 cm
25 cm 25 cm 25 cm 25 cm

 Materiale hovedramme: Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
 Materiale sete/rygg-
 trekk inkl. polster Nylonstoff Nylonstoff Nylonstoff Nylonstoff

 Maks. brukervekt: 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg
 Estimert levetid: 3 år

Montering av drivhjul 

Før piggestolen kan tas i bruk må drivhjulene monteres. 
Trykk inn hurtigkoblingen som sitter i midten på drivhjulet, og skyv hurtigkoblingen inn i 
hjulhylsen på piggestolen.

VIKTIG! 
Husk å sjekke at hjulene sitter fast. Forsøk å trekke hjulet ut ved å holde rundt hjulnavet, uten 
å trykke på hurtigkoblingsakslingen.

Demontering av drivhjul

Trykk inn hurtigkoblingsbolten som sitter i midten på 
drivhjulet, og trekk hjulet ut.
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Demontering av forhjul

Forhjul kan demontering ved å løsne på spaken på forhjulet, skru det rundt og løfte ut 
forhjulet. Husk at parkeringsbremen må være frikoblet.

NB! SJEKK AT FORHJUL ER RIKTIG OG SIKKERT FESTET FØR PIGGESTOLEN TAS I BRUK!

Fastspenning og innstillinger
 
Oppvippbart styre
Piggestolen leveres med oppvippbart styre som forenkler forflytningen inn og ut av piggestolen.

Fastspenning i sete
Hoftereimen med fix-lock spenne festes. Dra godt til for å sitte godt fast i piggestolen. 
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Innstilling av benlengde
Viktig at du finner riktig sittestilling og riktig lengde for bena ned til fotbøylen.
Ved hjelp av en 6 mm umbraconøkkel løsnes rørklemmene og fotbøyle kan heves/senkes til 
ønsket høyde. Husk å skru godt fast rørklemmene igjen.

Styrekorrigering
Piggestolen leveres med styrekorringering som hjelper piggestolen å være retningsstabil, 
uansett dosering på veien.
Styrekorrigeringsspaken leveres fra leverandør i midtstilt posisjon. 
Ved å skyve spaken oppover/nedover endres vinkel på forhjulet.

Håndbrems
Piggestolen er utstyrt med håndbrems påmontert styret. 
Bremsen fungerer ved at man trekker bremsehendelen opp. 
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Parkeringsbrems
Piggestolen leveres standard med parkeringsbrems påmontert forhjulet. 
Når piggestolen står i ro, presses spaken på parkeringsbremsen nedover for å låse. 
For å frigjøre parkeringsbremsen trekkes spaken opp.

Tilbehør

Som tilbehør leveres bl.a. 26” drivhjul med semislics (for pigging på grusveier), forhøyet 
oppvippbart styre, forlenget oppvippbart styre og magebelte. 

VIKTIG! PIGGESTOLEN KAN OGSÅ LAGES ETTER INDIVIDUELLE MÅL OG BEHOV.

Transport
Ved å ta av drivhjulene, og evt. forhjulet, kan piggestolen enkelt fraktes i bil. 

Vedlikehold

Før hver tur:
• Sjekk lufttrykk i alle tre hjul, etterfyll luft om nødvendig.
• Sjekk at alle skruepunkter sitter godt, etterstram om nødvendig.
• Sjekk at det ikke er slakk i bremsewire og at bremsen fungerer.

Jevnlig:
• Rengjør piggestolen med såpe og vann. Se også vaskeanvisning.
• Etterstram sete-/ryggtrekk om nødvendig.

Service

Service skal kun utføres av kvalifisert personell.
Det skal kun brukes originale reservedeler, levert av produsent, eller en av produsentens 
godkjente leverandører.



Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
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