
Hjelpemidler for barn, ungdom og voksne

XROVER
JOGGEVOGN

- Testet og godkjent 
som sykkelvogn

- 5-punktsbelte og 
støtteputer
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2 Avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres standard i Norge.

xRover er en joggevogn som er laget med tanke på å kunne tilby 
en mer aktiv livsstil enn det vanlige joggevogner gjør. xRovers 
utforming gjør at brukeren sitter lavt og sikrer et lavt tyngde-
punkt på vognen. Det er cambring på bakhjulene for å gjøre 
vognen lettere å trille i høyere hastigheter (ved for eksempel 
joggeturer), og holde den stabil i svinger. xRover finnes i tre 
størrelser for å kunne dekke brukerstørrelser opp til 185 cm.

xRover joggevogn
Neste generasjons joggevogn

Joggevognen har en helsveiset ramme, som 
   er forsterket i alle hjørner og bøyer. Ettersom 
       brukeren sitter inne i rammen, er man godt 
          sikret i forhold til en kollisjon eller 
              lignende. Framhjulet til vogna kan 
                 justeres slik at setetilten kan økes 
                   eller minskes i forhold til hvilken 
                       vinkel hjulet plasseres i.

Sikkerhet i høysetet
Brukeren sitter godt fastspent med vognens 5-punktsbelte. 
Med støtteputene i setet, tilpasses setebredden og sikrer at brukeren sitter 
stabilt med bekkenet. Myke hodestøtteputer gir både komfort, beskyttelse og 
hjelper med å holde hodet sentrert.

xRover i øvre tiltposisjonxRover i nedre tiltposisjon

Standard utstur: 
• Kalesje
• 5-punktsbelte
• Regntrekk
• Oppbevaringsbag
• Abduksjonskloss
• Støtteputer
• Joggereim
• 14” joggehjul
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Testet og godkjent som sykkelvogn
xRover sitt sykkelfeste er konstruert med et kuleledd som gjør at det blir en na-
turlig fjæring på vognen i forhold til sykkelens bevegelser på forskjellig underlag. 
Sykkelvognen kommer med to fester til sykkel slik at man ikke er nødt til å 
demontere festet hvis en annen sykkel skal dra vognen. 
        Sykkeldraget er utstyrt med en hjulskjerm. Skjermen hindrer vann, stein og
                  annet i å komme på brukeren i sykkelvognen selv om heldekkende
                        utstyr ikke er påmontert vogna.

Etter en sykkeltur kan sykkeldraget felles inn under vognen, og 
et lite svinghjul kan vippes ned på frontakslingen. Da kan
    vognen manøvreres videre uten at bruker må overføres til
           en separat vogn eller stol, og man ikke har tatt med
                 standard forhjul (joggehjul).

xRover leveres standard med en justerbar 
kjørebøyle og ledsagerbrems som kan låses slik at 
den fungerer som en parkeringsbrems.

xRover med sykkeldrag

Teknisk data xRoverTeknisk data xRover

xRover - S
Modell Artikkelnr. HMS nr. 

501003 232330
xRover - M 502002 230300
xRover - L 503002 232331

Min. setebredde
26 cm
26 cm
26 cm

Maks. setebredde
36 cm
36 cm
36 cm

Benlengde
60 cm
80 cm
105 cm

xRover - S
Modell Setedybde Min. rygghøyde

25 cm 28 cm
xRover - M 33 cm 36 cm
xRover - L 45 cm 40 cm

Maks. rygghøyde
42 cm
55 cm
60 cm

Hjulstr. bak
20”
20”
20”

Hjulstr. foran
14”
14”
14”

xRover - S
Modell Total bredde Total lengde

76 cm 118 cm
xRover - M 76 cm 138 cm
xRover - L 76 cm 163 cm

Egenvekt
18,5 kg
19,5 kg
21,5 kg

Maks. brukervekt
44 kg
80 kg
120 kg

xRover med ski



Koble vognen til sykkel 
Vognen kan utstyres med tilbehør for å koble den til 
sykkel. Settet består av disse komponentene:
 
1 - Stag for å koble til vognen.
2 - trekk til sykkel (2 deler i settet).
3 - Skjerm.
4 - Lås for å koble til sykkelen.
5 - Flagg.

Feste montert på sykkel
Del for tilkobling monteres på venstre bakgaffel til sykkelen (se under). Løsne akselen helt og monter festet så
festehullet på kuleleddet peker mot forsiden.

Til info: 
Ved enkelte tilfeller kan staget fra sykkelvogn til sykkel 
være for kort til at det kan festes. De fleste typer sykler 
har ikke dette problemet og trenger ikke noen forlenger, 
men kontakt leverandør hvis dette er nødvendig.

Trekkstang 
Hvis sykkeldraget på vognen brukes jevnlig (hvis den er permanent tilkoblet), så kan den skyves under vognen 
når den ikke skal brukes under sykling. Husk at skjerm må skrues av når det skal monteres på forhjul igjen. 
Skjermen kan lagres i sekken som er festet på ryggen til vognen.

For å senke sykkeldraget så er det nødvendig å løsne alle fire håndskruene på forakselen.
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Vri staget omtrent 180 ° og fest det ved å låse det ytterste 
paret med hurtigkoblinger. 

Finn en passende posisjon for festet på forakselen og lås også 
det innerste paret med hurtigkoblinger. Fronten kan settes ned 
med hjulet av, 6» svinghjul kan enten vippes opp under vognen 
eller transporteres i sekken som følger.

Sett skjermen i passende posisjon eller ta den av.

Sykkeldrag montert på sykkel.
Ta sykkeldraget til vognen og plasser 
kuleleddet i festet som er montert på 
sykkelen (se bilde over). 

Finn riktig vinkel så festet på sykkel og kule
ledd kan festes til hverandre.

Feste av sykkeldrag på sykkelen – sikkerhetssplint med klemme.  

1. Sett plasthetten foran kulen på draget slik at begge hullene 
stemmer overens så sikkerhetssplinten kan settes inn. 

2. Sett inn splinten ovenfra. 
3. Sikre splinten ved å dra klemmen nedover. 
4. Sikkerhetsbåndet dras en runde rundt hjulets bakgaffel og  

festes til sykkeldrag igjen.

      Ved demontering gjøres dette i motsatt rekkefølge.
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Det er viktig å benytte sikkerhetsflagg når vognen brukes under sykling.  Det er hull i rammen som flagget festes i 
(se bilde under). 

Det er også lagringsplass for flagget når det ikke benyttes (se bilde under).
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Tilbehør xRoverTilbehør xRover

Art. nr. 

xRover joggevogn er CE-merket

Posisjoneringstilbehør kan også leveres i nylon og skai

Teknisk data på kjøreposeTeknisk data på kjørepose

Beskrivelse Senior Medium Junior Barn 1Barn 2

201001 232329 Ryggveske
201002 232313 Kjørebøyletaske

HMS. nr. Beskrivelse

201003 230298 Bag til hjul

201004 232339 Sykkeldrag
201008 232337 6” svinghjul med alu. gaffel
201009 232312 Forlenget kjørebøyle
201010 232343 Venstrehåndsbrems
202001 232344 Vindtrekk str. S
203001 230299 Vindtrekk str. M
204001 230357 Vindtrekk str. L
202004 232345 Vinterpose str. S
203004 230302 Vinterpose str. M
204004 230360 Vinterpose str. L
202005 232298 Transportbag str. S
203005 230303 Transportbag str. M
204005 230361 Transportbag str. L
202006 232320 Myggnett str. S
203006 232321 Myggnett str. M
204006 232322 Myggnett str. L
101001 232338 Sykkelcomputer
10310 145121 Standard kjørepose lammeull, Senior
10320 145122 Standard kjørepose lammeull, Medium
10330 192364 Standard kjørepose lammeull, Junior
10340 190379 Standard kjørepose lammeull, Barn 2
10350 145123 Standard kjørepose lammeull, Barn 1
SOS80069 234709 Sternumstøtte neopren str. 1 S
SOS80070 234710 Sternumstøtte neopren str. 2 M
SOS80071 184469 Sternumstøtte neopren str. 3 L
SOS80072 234712 Sternumstøtte neopren str. 4 XL

Art. nr. 
SOS80011 234708
SOS80073 234713

Sternumstøtte neopren Str. 0 XS
Sternumstøtte smal neopren Str. 2 M

HMS. nr. Beskrivelse

204007 269375 Ski, sett

SOS80074 234714
SOS80075 234703

Sternumstøtte smal neopren Str. 3 L
H-sele neopren Str. 1 XS

SOS80076 234704
SOS80077 234705

H-sele neopren Str. 2 S
H-sele neopren Str. 3 M

SOS80078 234706
SOS80079 234707

H-sele neopren Str. 4 L
H-sele neopren Str. 5 XL

SOS10454
SOS10455 236975

Brystbelte neopren str. Small
Brystbelte neopren str. Medium

SOS10456 253394
SOS10457

Brystbelte neopren str. Large
Brystbelte neopren str. X-Large

SOS10508 234643
SOS10509

Poziflex Brystbelte neopren str. XS
Poziflex Brystbelte neopren str. S

SOS10510
SOS10511

Poziflex Brystbelte neopren str. M
Poziflex Brystbelte neopren str. L

SOS10512
SOS10490

Poziflex Brystbelte neopren str. XL
Skrittsele skai str. 1 S

SOS10491
SOS10492

Skrittsele skai str. 2 M
Skrittsele skai str. 3 L

SOS10493
SOS80087

Skrittsele skai str. 4 XL
Fotreim nylon m/sidespenne str. 1 S

SOS80088
SOS80089

Fotreim nylon m/sidespenne str. 2 M
Fotreim nylon m/sidespenne str. 3 L

SOS80090
SOS80031 108679

Fotreim nylon m/sidespenne str. 4 XL
2-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 1 XS

SOS80062 265910
SOS80032 248816

2-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 2 S
2-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 3 M

SOS80033
SOS80034

2-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 4 L
2-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 5 XL

SOS80064
SOS80065

4-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 1 XS
4-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 2 S

SOS80066
SOS80067

4-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 3 M
4-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 4 L

SOS80068 4-pkt. hoftebelte nylon m/toveis stramming str. 5 XL

202007 Håndvarmer for ledsager

Rygghøyde
Setebredde

47 cm 42 cm 40 cm 26 cm30 cm
45 cm 40 cm 35 cm 30 cm32 cm

Setedybde
Legglengde

49 cm 46 cm 45 cm 28 cm36 cm
50 cm 44 cm 45 cm 20 cm38 cm

Omkrets 150 cm 140 cm 130 cm 92 cm105 cm
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Hjelpemiddelspesialisten AS 
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo

Tlf: 66 81 60 70 
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no


