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Jørn Iversen Rødekro Aps. har designat och utvecklat gåstolen 
Race Runner GTX från grunden. Den är designad och utvecklad i 
samarbete med idrottsorganisationer och användare. Detta betyder att 
funktionaliteten hos cykeln har optimerats i alla avseenden.  
Ett faktum som också du kan dra nytta av.

Race Runner GTX erbjuder en gå eller köra in funktion för rullstolsanvändare.

Vi har utformat en sadelfunktion som gör att rullstolsanvändare kan köra 
helt in i gåstolen utan att sadeln på Race Runner GTX måste monteras av 
eller sitter i vägen.

Race Runner GTX är mycket stabil i kurvorna. Det betyder att du känner 
dig trygg i Race Runner GTX.

Man går in i Race Runner GTX när den står stilla och parkeringsbromsarna är på.

Cykelsadeln till Race Runner GTX kan användas när man springer eller 
går samt vid vila.

Race Runner GTX har olika magstöd och styren, vilket ger rätt stöd när 
man står upp eller lutar sig framåt.

Förutom många fördelar som Race Runner GTX har inom idrotts- 
aktiviteter, så har du möjlighet att använda den som ett alternativ till 
andra gåstolsmodeller eller rollator.
Det ger frihet för användaren att röra sig oberoende av andra med den 
mycket stabila och säkra konstruktionen.

Introduktion
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Observera att  storlek XL och XXL har samma ram, men olika hjulbredd.
Extra hjulbredd behövs vid storlek XXL samt till brukare med behov av 
extra stabilitet.

Storlek Personlängd Personvikt Framhjul/bakhjul Sadelhöjd

L ca 100 -175 cm Max 100 kg 20” / 28” 60 - 90 cm

XL ca 120 -195 cm Max 100 kg 24” / 28” 70 - 100 cm

XXL ca 120 -195 cm Max 100 kg 24” / 28” 70 - 100 cm

Specifikationer

Storlek Längd Bredd

L 154 cm 76 cm

XL 170 cm 76 cm

XXL 170 cm 86 cm

Dimensioner

Färger
GrönRosa
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Parkeringsbroms
Parkeringsbromsarna är placerade på var sin sida av gåstolen 
och kan på detta sätt nås när som helst.

Parkeringsbromsen kan vara till hjälp på många sätt. 
Till exempel kan det vara mycket lättare när gåstolen står stilla 
och du behöver ställa in sadeln och magstödet eller när man  
går eller kör in med rullstol.

Parkeringsbromsen av

Parkeringsbromsen på

Innan första racet
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Styrdämpare

Undvik att röra bakhjulen när du kör.

Styrdämpare som hjälper till så att man kan 
springa stabilt är placerad vid framhjulet.

Varning

Gå in eller kör in i gåstolen
RaceRunner GTX ger möjlighet till att gå in eller köra in för  
rullstolsbundna brukare. Vi har designat en sadelfunktion som 
möjliggör att rullstolsbundna personer kan köra helt in i  
gåstolen utan att sadeln på RaceRunner GTX skall eftermonteras 
eller sitter i vägen.
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Det finns tre olika sadelstänger:
1. Sadelstång med kipled, justerbar (standard)
2. Sadelstång parallell med ramen
3. Sadelstång parallell med marken, horisontell

Man kan antingen skjuta sadel-
stången längre in eller ut.
Förutom att den kan vändas
upp och ned beroende på om
du vill sitta högre eller lägre.

Anpassning av RaceRunner GTX

Inställning för att sitta lägre.

Inställning för att sitta högre.

Sadelstång med kipled kan justeras
horisontellt i den meningen att
man kan antingen skjuta sadel-
stolpen längre in eller ut.
Förutom att den kan anpassas
till olika vinklar, så att du antingen
sitta lägre eller högre.

3. Sadelstång vinklad

1. Sadelstång med kipled som är justerbar

2. Sadelstång rak
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Genom att föra spaken uppåt  så lossas 
sadelstången vilket ger möjlighet att 
anpassa vinkeln för sadeln.

Justering av kipled



10

Lång styrstolpe 
+ kort vinkelinställning

Styrstolpe
Standard
Kort styrstolpe 
+ lång vinkelinställning

Cykeln kan anpassas med olika modeller av styren, styrstolpar, 
sadlar, sadelstolpar, magstöd,  reservdäck och mekaniska delar.

Tillbehör
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Vanligt styre är justerbart i höjd och vinkel. Avståndet från styret 
till sadel ändras genom att vinkla styrstolpen. Om avståndet från 
styret till sadeln skall bli kortare kan styrsolpen vändas bakåt. 

Lossa de två insexskruvarna 
för att vinkla styret upp/ner.

Lossa insexskruven för att  
justera styrstolpen upp/ner.

Ta bort pluggen och lossa 
insexskruven 2-3 varv.  
Låt insexnyckeln sitta kvar i 
skruven och slå lätt på den 
2-3 gånger med en hammare.
När styret sitter löst kan det
höjas eller sänkas.

Varning

Kom ihåg att dra åt alla skruvar efter varje gång de har lossats.

Justering av styre
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Magstödet kan justeras i denna 
riktning genom att dra det upp 
eller trycka det ner i sitt fäste.

Magstödet kan justeras i 
denna riktning genom att 
skjuta det fram eller tillbaka.

Magstödet kan ställas 
in i en passande vinkel 
genom att lossa bulten.

Justering av magstöd

Varning

Kom ihåg att dra åt alla skruvar efter varje gång de har lossats.

Stort magstöd 
(höjd 25 cm x bredd 40 cm) 

Litet magstöd  
(höjd 15 cm x bredd 30 cm)

Magstöd
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Standardsadel Bred ergosadel med gel 

Delad sadelUnisadel 

Sadlar
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Alla sadlar kan justeras på tre olika sätt.

Lossa på respektive skruv som håller den del som skall justeras.

Lossa denna skruv 
för att justera sadeln 
högre eller lägre

Sadeln kan ställas in i olika vinklar

Sadeln kan justeras 
lodrätt

Varning

Justering av sadel

Kom ihåg att dra åt alla skruvar efter varje gång de har lossats.

Sadeln kan justeras 
horisontellt
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Kom ihåg att kontrollera fastsättningen av fram- och 
bakhjul varje gång de har tagits av.

Varning

Varje gång innan RaceRunner GTX tas i bruk:
• Kontrollera lufttrycket i alla däck.
• Kontrollera att däcken har tillräcklig slityta och att de inte är

skadade.
• Kontrollera att framhjulets broms tar tillräckligt.

Årlig kontroll: 
Smörj alla rörliga delar

Underhåll
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Kontakta oss för mer information:
Pernova Hjälpmedel AB 
Karlsgårdsvägen 22
922 32 VINDELN
Tel: 0451-705400
Mail: info@Pernova.se 
Internet: www.pernova.se
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