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Hvad finder du i tilbehørskataloget

Nærværende tilbehørskatalog indeholder standard tilbehør til cykler fra Jørn Iversen ApS, til følgende modeller:
V-serie:

Viktor
Viktor Power
Viktoria
Viktoria Power
Vik
Viki

J-L-R-serie:
Jørn
Line
Rasmus

Sådan er tilbehørskataloget opbygget
Tilbehørskataloget er opdelt i sektioner, således at du finder tilbehør til V-serie først. Sidernes yderkanter er markeret med 
grøn kant. J-L-R seriens sidekanter er markeret med blå kant. Bagest i kataloget finder du en oversigt over de forskellige 
V-serie og J-L-R serie modeller.
Hver tilbehørsdel er beskrevet med en illustration, en kort beskrivelse og en monteringsvejledning. Nogle tilbehørsdele 
skal monteres af fagpersonale - det vil i langt de fleste tilfælde være på vores fabrik i Sønderjylland eller vores ”rullende 
montør”, der kommer over hele landet. Når denne slags tilbehør bestilles, vil vi kontakte dig og aftale det videre forløb.

Tilbehørskataloget er også på internettet
Tilbehørskataloget findes også på vores hjemmeside: www.ji.dk/Produkter/Tilbehoer_-_cykler

Hvordan man finder tilbehøret
Start i indholdsfortegnelsen på side 2, hvor alt tilbehør er angivet med sidenummer. Hvis du har brug for at se, hvor-
dan tilbehøret ser ud, kan du selvfølgelig også bladre i kataloget og finde det, du har brug for.
Det er vigtigt at du ved, hvilken model, tilbehøret skal bruges til. 
I beskrivelsen af tilbehøret finder du varenummeret på tilbehørsdelen. Dette varenummer skal bruges ved bestilling.

Hvordan man bestiller tilbehør
Tilbehør kan bestilles på følgende måder:

Telefon 74 66 92 42

Fax 74 66 92 94

E-mail iversen@ji.dk

Via internettet www.aktivliv.dk/shop/cykel-tilbehoer-2c1.html

HMI basen

Hvordan man bestiller tilbehør, der ikke findes i kataloget
Hvis en bruger har behov for tilbehør, som ikke findes i tilbehørskataloget, vil vi meget gerne hjælpe med at skaffe det 
hjem. Måske er brugeren i den situation, hvor tilbehøret slet ikke findes - også der hjælper vi med at finde en løsning, 
simpelt hen ved at lave tilbehøret.

Fejl i beskrivelser/illustrationer
Vi prøver at være så omhyggelige som muligt når vi laver beskrivelserne i tilbehørskataloget. Men vi er mennesker, og 
kan fejle. Det kan også være, at tilbehør udgår af vores sortiment, eller at der er kommet noget nyere og bedre siden 
tilbehørskataloget blev lavet, sådan at det tilbehør, der bestilles, kan se lidt anderledes ud end på illustrationerne. Der 
tages forbehold for sådanne fejl og produktændringer.

Udgået tilbehør
Det hænder, at tilbehør ikke længere er aktuelt, eller bliver erstattet af andet tilbehør, som opfylder behovet bedre. 
I disse tilfælde kan det forekomme, at det tilbehør, som er bestilt, vil vise sig at være lidt anderledes end det er 
beskrevet i dette tilbehørskatalog. Der tages forbehold for udgået tilbehør, men vi vil altid bestræbe os på at levere 
alternativt tilbehør, der kan erstatte det bestilte tilbehør.
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Vare nr Passer til

VT01 Viktor
VJT01 Viktoria
VIKT01 Vik
HMI 47822

Bøjlestyr

Styr

Montering: 
Monteres som standard 
styr.
Styret indstilles så brugeren 
holder fast med hånden 
omkring den forreste del 
af styret, Styret vinkles op, 
så det støtter underarmen. 
Sidestillingen ændres ved 
skiftevis at holde på den 
forreste eller bagerste del 
af styret.

Beskrivelse: 
Bruges til personer med 
dårlig ryg, svage eller gigt-
ramte hænder, enhånds-
brugere.
Styret er monteret med be-
hageligt blødt mosgummi.

Til V-serien findes der forskellige slags styr og håndtag. Det er vigtigt at der vælges det 
rigtige styr, så brugerens behov er bedst muligt dækket. F.eks. er bøjlestyret velegnet, 
hvor der er behov for at kunne holde fat på forskellige steder, i stedet for på det tradi-
tionelle styr.
Alle cykler leveres med standard styr. Et andet styr kan eftermonteres uden  brug af 
fagpersonale.

V-serie

Vare nr Passer til

VL-160 Viktor
VJL-160 Viktoria
VIK-L-36 Vik
VIKI-L-36 Viki
HMI

Standard styr Montering: 
Afmonter det gamle styr 
på de 2 umbraco skruer 
på frempinden. Styret 
monteres med samme 
skruer. Styret justeres op 
eller ned før det spæn-
des på skruerne. Ved 
indstillelig frempind løsnes 
umbracoskruen under 
frempinden og frempin-
dens vinkel ændres. Stram 
umbracoskruerne igen.

Beskrivelse: 
Styret kan drejes i forskel-
lige vinkler, hvis det er 
monteret i en indstillelig 
frempind,
Afstanden til styret ændres 
ved at vinkle frempinden 
op eller ned, for optimal 
komfort.

V-serien består af følgende modeller:
Viktor, Viktor Power
Viktoria, Viktoria Power
Vik
Viki

Note
Hvor intet andet er angivet, passer tilbehøret til Viktor og Viktoria også til Viktor Power 
og Viktoria Power.
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V
-serie

Vare nr Passer til

VIKT17 Vik
VIKIT17 Viki
HMI

Ledsagerhåndtag 
til 2-delt styr

Beskrivelse:
Anvendes hvis brugeren 
ikke selv kan eller må styre 
cyklen. Hjælperen bruger 
ledsagerhåndtaget til at 
hjælpe med at styre og 
trække cyklen. Fordelen 
ved at bruge ledsager-
håndtag er, at der bevares 
god kontakt mellem bru-
ger og hjælper, da man er 
tæt på hinanden.

Montering: 
Nederste u-bøjle af styret 
udskiftes med den nye. 
Derefter monteres ledsa-
gerhåndtaget i enden af 
den nye u-bøjle. 
Ledsagerhåndtaget indstil-
les i den ønskede højde 
ved at vippe håndtaget 
frem eller tilbage. Fast-
spændes med medføl-
gende styrclamps.

Vare nr Passer til

VIKT16 Vik
VIKIT16 Viki
HMI

Montering:
Det 2-delte styr monteres 
i frempinden ved at løsne 
for beslag og hurtigspæn-
deren på styret, hvorefter 
styret justeres op, ned, 
frem og tilbage.

Beskrivelse: 
Vælges hvis cyklisten har 
brug for at få styret tæt ind 
på kroppen, eller kun har 
lidt bevægelse i armene. 
Man kan hvile hånden 
mange steder på styret.

2-delt styr

Montering:
Monteres ved siden af 
de originale styrhåndtag, 
Justeres, så de står lodret 
op fra styret.

Beskrivelse: 
Bruges for at få bedre 
greb flere steder på styret.
Ideelt til brugere, hvis 
håndledsstilling gør, at 
det er nemmere at holde 
fast og dreje på styret hvis 
man holder fast lodret på 
styret. Derved undgås,  at 
hånden mister grebet, når 
styret drejes.

Vertikalt greb

Vare nr Passer til

VT48 Viktor
VJT48 Viktoria
VIKT48 Vik
VIKIT48 Viki
HMI 47852

Ledsagerhåndtag 
til standard styr

Beskrivelse:
Anvendes hvis brugeren 
ikke selv kan eller må styre 
cyklen. Hjælperen bruger 
ledsagerhåndtaget til at 
hjælpe med at styre og 
trække cyklen. Fordelen 
ved at bruge ledsager-
håndtag er, at der bevares 
god kontakt mellem bru-
ger og hjælper, da man er 
tæt på hinanden.

Montering: 
Den ene del af rørbær-
ringsbeslaget monteres 
omkring frempinden på 
cykelstyret. Derefter indstil-
les ledsagerhåndtaget i 
den ønskede højde ved at 
vippe håndtaget frem eller 
tilbage. De 4 umbraco-
skruer spændes.

Vare nr Passer til

VT41 Viktor
VJT41 Viktoria
VIKT41 Vik
VIKIT41 Viki
HMI
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Der findes flere forskellige pedaler til Viktor-Viktoria-Vik- og Viki cyklerne. 
Valget af pedaler er utrolig vigtigt for at gøre brugeren så selvhjulpen som muligt.
Der kan bl.a. fås pedaler med Velcro over pedalen, så foden ikke hopper af pedalen så 
nemt, som den kan ved de almindelige. 
Specialtilpassede pedaler fremstilles efter brugerens ønske og behov. 
Alle unionpedaler er forsynet med vægtklods, så pedalerne altid står vandret.

Pedaler

Vare nr Passer til

VT26 Viktor
VJT26 Viktoria
VIKT26 Vik
VIKIT26 Viki
HMI

Skridsikker pedal Montering: 
Monteres i pedalarmenes 
gevindhuller med 15 mm 
ringgaffelnøgle.
OBS: Vær opmærksom 
på, at venstre pedal har 
linksgevind.

Beskrivelse: 
Bred trædeflade med 
skridsikre  knopper.

Vare nr Passer til

VT25 Viktor
VJT25 Viktoria
VIKT25 Vik
VIKIT25 Viki
HMI

Venstre Højre

Vare nr Passer til

VL-550 Viktor
VJL-550 Viktoria
VIK-L-04 Vik
VIKI-L-04 Viki
HMI

Montering: 
Monteres i pedalarmenes 
gevindhuller med 15 mm 
ringgaffelnøgle.
OBS: Vær opmærksom 
på, at venstre pedal har 
linksgevind.

Beskrivelse: 
Skridsikker gummi på træ-
defladerne. Gule reflekser 
i siderne.

Standard pedal

Venstre Højre
Vare nr Passer til

VL-540 Viktor
VJL-540 Viktoria
VIK-L-10 Vik
VIKI-L-10 Viki
HMI

Vare nr Passer til

VT30 Viktor
VJT30 Viktoria
VIKT30 Vik
VIKIT30 Viki
HMI

Unionpedal med 
vægtklods

Montering: 
Monteres i pedalarmenes 
gevindhuller med 15 mm 
ringgaffelnøgle.
OBS: Vær opmærksom 
på, at venstre pedal har 
linksgevind.

Beskrivelse:
Hård plastrem over vrist. 
Stigbøjlefunktionen sikrer, at 
foden fastholdes, så den ikke 
skrider fremad eller til siden.

Vare nr Passer til

VT29 Viktor
VJT29 Viktoria
VIKT29 Vik
VIKIT29 Viki
HMI

Venstre Højre
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V
-serie

Vare nr Passer til

VT32 Viktor
VJT32 Viktoria
VIKT32 Vik
VIKIT32 Viki
HMI

Unionpedal 
med Velcro og 
indvendig side-
støtte

Montering: 
Monteres i pedalarmenes 
gevindhuller med 15 mm 
ringgaffelnøgle
OBS: Vær opmærksom 
på, at venstre pedal har 
venstre gevind.

Beskrivelse: 
Justerbar vristrem med 
Velcro. Sidestøtten sikrer, 
at foden ikke roterer indad 
mod pedalarmen.

Vare nr Passer til

VT31 Viktor
VJT31 Viktoria
VIKT31 Vik
VIKIT31 Viki
HMI

Venstre Højre

Vare nr Passer til

VT27 Viktor
VJT27 Viktoria
VIKT27 Vik
VIKIT27 Viki
HMI

Vare nr Passer til

VT28 Viktor
VJT28 Viktoria
VIKT28 Vik
VIKIT28 Viki
HMI

Montering: 
Monteres i pedalarmenes 
gevindhuller med 15 mm 
ringgaffelnøgle.
OBS: Vær opmærksom 
på, at venstre pedal har 
linksgevind.

Beskrivelse: 
Justerbar rem med Velcro 
over vrist. Foden fasthol-
des, så den ikke skrider 
fremad eller til siden.

Unionpedal med 
vægtklods og 
Velcro

Venstre Højre

Vare nr Passer til

RT28 Viktor
RT28 Viktoria
RT28/LT27* Vik
LT27/JT26* Viki
HMI

Fodplade plast Montering:
Monteres på standard 
pedal.
Plastmellemstykket læg-
ges under fodpladen. 
Monteres på pedalen med 
forreste skrue imellem 
pedalen, og bageste skrue 
bag ved og uden for 
pedalen. Metalslutstykket 
monteres under pedalen. 
Spænd møtrikkerne.

Beskrivelse: 
Leveres sætvis.
Justerbar vristrem og 
ankelrem med Velcro.

Vare nr Passer til

VR215 Viktor
VR215 Viktoria
HMI

Fodplade metal 
model JI

Montering: 
De 4 medfølgende skruer 
løsnes.
Fodpladen skubbes ind 
over pedalen.
Spænd de 4 skruer igen.

Beskrivelse: 
Leveres stykvis.
Er som standard forsynet 
med vægtklods, der sikrer, 
at fodpladen altid står 
vandret.
Bred justerbar vristrem 
med Velcro.
Passer til skostørrelse 
40-47.

*)
RT28 = skostørrelse 37-42
LT27 = skostørrelse 31-36
JT26 = skostørrelse 24-30
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Pedaler 
diverse

Vare nr Passer til

VR-331-02 Passer til 
pedaler 
med ½” 
gevind

HMI

Vare nr Passer til

VR331 Passer til 
pedaler 
med ½” 
gevind

HMI

Pedaladapter Montering: 
Fastgør adapteren til 
pedalen.
Adapteren fastgøres på 
pedalarmen.
OBS: Pedaladapter til ven-
stre pedal har linksgevind.

Beskrivelse: 
Anvendes til montering af 
JI specialpedaler på andre 
cykler/motionscykler.

Venstre Højre

Vare nr Passer til

RT29 Viktor

RT29 Viktoria
LT29 Vik
JT29 Viki
HMI

Vægtklods Montering:
Fladjernet, der følger med 
fodpladen, erstattes af 
vægtklodsen.
Fastgøres med skruer og 
møtrikker fra det oversky-
dende fladjern.
Før fastspænding justeres 
vægtklodsen indtil fodpla-
den står vandret.

Beskrivelse:
Leveres sætvis.
Vægtklodsen sikrer, at 
pedalen altid står vandret.

Vare nr Passer til

VR-329-2 Viktor
VR-329-2 Viktoria
VR-329-2 Vik
VR-329-2 Viki
HMI

Vare nr Passer til

VR-329 Viktor
VR-329 Viktoria
VR-329 Vik
VR-329 Viki
HMI

Pedalforlænger Montering:
Afmonter pedalen.
Fastgør forlængerstykket til 
pedalen.
Pedalforlængeren fastgø-
res på pedalarmen.
OBS: Pedalforlænger til 
venstre pedal har links-
gevind.

Beskrivelse: 
Anvendes til at flytte 
pedalen 2 cm ud fra ped-
alarmen for bedre plads 
til foden.

Venstre Højre
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V
-serie

Vare nr Passer til

VT60 Viktor (140 mm)

VJT60 Viktoria (115 mm)
VIKT60 Vik (90 mm)
HMI

Vare nr Passer til

VT59 Viktor (140 mm)
VJT59 Viktoria (115mm)
VIKT59 Vik (90 mm)
HMI

Pedalarm kort Montering: 
Fjern krankbolten på de 
originale pedalarme og 
afmonter kæden. Aftræk-
kerværktøj benyttes.
De nye pedalarme mon-
teres  og spændes med 
krankbolten. Påmonter 
kæden igen.
OBS: Skal monteres af 
fagpersonale, da special-
værktøj skal anvendes.

Beskrivelse: 
Anvendes af brugere med 
nedsat bevægelighed i 
knæene. Formindsker be-
vægelse i knæ og hofter.

Venstre Højre

Vare nr Passer til

VT62 Viktor
VJT62 Viktoria
VIKT62 Vik
HMI

Pedalarm med 
knækled

Montering: 
Afmonter pedalarmen ved 
at skrue krankbolten ud, 
derefter bruges aftrækker. 
Længden kan justeres ved 
at løsne for holderen med 
umbraconøgle. Pedalar-
men monteres og spæn-
des med krankbolten.
Pedalen kan monteres i 3 
forskellige positioner.
OBS: Skal monteres af 
fagpersonale, da special-
værktøj skal anvendes.

Beskrivelse: 
Anvendes af brugere 
der har meget ringe eller 
ingen bevægelse i knæ 
og/eller hofteled.

Venstre

Vare nr Passer til

VT61 Viktor
VJT61 Viktoria
VIKT61 Vik
HMI

Pedalarm med 
knækled

Højre

Beskrivelse: 
Anvendes af brugere 
der har meget ringe eller 
ingen bevægelse i knæ 
og/eller hofteled.

Montering: 
Afmonter pedalarmen ved 
at skrue krankbolten ud, 
derefter bruges aftrækker. 
Længden kan justeres ved 
at løsne for holderen med 
umbraconøgle. Pedalar-
men monteres og spæn-
des med krankbolten.
Pedalen kan monteres i 3 
forskellige positioner.
OBS: Skal monteres af 
fagpersonale, da special-
værktøj skal anvendes.

Vare nr Passer til

VT63 Viktor
VJT63 Viktoria
VIKT63 Vik
HMI

Støtte til stift 
ben eller protese

Montering: 
Monteres af fagpersonale.

Beskrivelse: 
Cyklen trædes med ét 
ben. En tilbagetræksfjeder 
hjælper pedalen rundt.

Venstre Højre
Vare nr Passer til

VT64 Viktor
VJT64 Viktoria
VIKT64 Vik
HMI
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For at  forbedre oplevelsen og komforten ved cykelturen er det vigtigt at vælge en 
sadel, der ergonomisk passer bedst til brugerens sæde.

Standard sadel Montering: 
Sadelklampen spændes 
omkring sadelpinden med 
8 mm møtrik.
Før tilspænding justeres 
sadlen i den ønskede 
vinkel.

Beskrivelse: 
Sadel i god kvalitet med fin 
siddekomfort.

Vare nr Passer til

VL-700 Viktor
VJL-700 Viktoria
VIK-L-14 Vik
VIKI-L-14 Viki
HMI

Luft sadel Montering: 
Sadelklampen spændes 
omkring sadelpinden med 
8 mm møtrik.
Før tilspænding justeres 
sadlen i den ønskede 
vinkel.
Trykket i sadlen justeres 
igennem ventilen under 
sadlen. Almindelig cykel-
pumpe anvendes til at 
pumpe luft i sadlen.

Beskrivelse: 
Sadlen er luftfyldt. Det 
justerbare tryk aflaster  ryg-
gen ved cykling.
Anvendes af brugere med 
dårlig ryg og af brugere, 
der ønsker ekstra sidde-
komfort.Vare nr Passer til

VT52 Viktor
VJT52 Viktoria
VIK52 Vik
VIKIT52 Viki
HMI

Oval sadel Montering: 
Sadelklampen spændes 
omkring sadelpinden med 
8 mm møtrik.
Før tilspænding justeres 
sadlen i den ønskede 
vinkel.

Beskrivelse: 
For anderledes trykaflast-
ning af bagdelen. Den 
ovale form giver ingen 
gener i skridtet.

Vare nr Passer til

VT49 Viktor
VJT49 Viktoria
VIKT49 Vik
VIKIT49 Viki
HMI 47860
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Montering: 
Sadelklampen spændes 
omkring sadelpinden med 
8 mm møtrik.
Før tilspænding justeres 
sadlen i den ønskede 
vinkel.

Beskrivelse: 
I modsætning til alminde-
lige sadler er sadelspidsen 
ganske kort, hvilket forhin-
drer gener i skridtet.

Vare nr Passer til

VT57 Viktor

VJT57 Viktoria
VIKT57 Vik
VIKIT57 Viki
HMI

Damesadel

Vare nr Passer til

VT53 Viktor
VJT53 Viktoria
VIKT53 Vik
VIKIT53 Viki
HMI 47863

Bred  gelsadel Montering: 
Sadelklampen spændes 
omkring sadelpinden med 
8 mm møtrik.
Før tilspænding justeres 
sadlen i den ønskede 
vinkel.

Beskrivelse: 
Den ekstra brede gelfyldte 
sadel giver brugeren be-
hagelig siddekomfort og 
god understøttelse.

Vare nr Passer til

10857 Viktor
10857 Viktoria
10857 Vik
10851 Viki
HMI

Unisadel Montering: 
BN beslaget monteres 
på unisadlen med de 4 
møtrikker under sadlen.
Sadelklampen spændes 
omkring sadelpinden med 
8 mm møtrik.
Før tilspænding justeres 
sadlen i den ønskede 
vinkel.

Beskrivelse: 
Smal og lang bananfor-
met sadel.
Den specielle form sikrer, 
at brugeren ikke rutsjer 
bagud. Forkantens skridt-
kile sørger for, at lårene 
holdes adskilt.
Ingen generende syninger.

Note: 
Beslag bestilles separat. 
Varenummer BN58

Vare nr Passer til

VT54 Viktor
VJT54 Viktoria
VIKT54 Vik
VIKIT54 Viki
HMI

Unisadel med 
beslag

Montering: 
Bruges i forbindelse 
med vinkelsadelpind. De 
vandrette rør sættes ind i 
vinkelsadelpinden. Nu kan 
sadlen justeres frem og 
tilbage.

Beskrivelse: 
Smal og lang bananfor-
met sadel.
Den specielle form sikrer, 
at brugeren ikke rutsjer 
bagud. Forkantens skridt-
kile sørger for, at lårene 
holdes adskilt.
Ingen generende synin-
ger.

Note: 
Vinkelsadelpind bestilles 
separat.
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Vare nr Passer til

VT20 Viktor
VJT20 Viktoria
VIKT20 Vik
VIKIT20 Viki
HMI 47841

Kropsstøtte med 
beslag

Montering: 
Monteres i vinkelpinden. 
Den modsatte ende af 
vinkelpinden sættes ind i 
vinkelsadelpinden (bestilles 
separat). Kropsstøtten kan 
nu justeres frem og tilbage 
samt op og ned.

Beskrivelse: 
Anvendes af brugere 
med balanceproblemer i 
overkroppen. Den juster-
bare rem med klikspænde 
fastholder brugeren i en 
komfortabel kørestilling.

Sadelpind vinkel 
til kropsstøttebe-
slag

Vare nr Passer til

VT14 Viktor
VJT14 Viktoria
VIKT14 Vik
VIKIT14 Viki
HMI 47837

Montering: 
Afmonter den originale 
sadelpind ved at løsne 
for sadelclamps, derefter 
monteres den nye sadel-
pind.
Sædet kan nu justeres 
frem og tilbage.

Beskrivelse: 
Anvendes i forbindelse 
med kombination af krops-
støtte og/eller unisadel/
multisadel.
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Vare nr Passer til

VT10 Viktor
VJT10 Viktoria
VIKT10 Vik
HMI 47832

Montering: 
Taskerne lægges ind 
over bagagebæreren, 
og stropperne spændes 
fast omkring denne. På 
taskens inderside findes 
der stropper til fastgøring 
på bagagebærerens ben.

Beskrivelse: 
To store tasker med 4 rum 
i hver. Hver taske rummer 
ca. 28 liter.
Fordelagtige, hvis bruge-
ren har svært ved at løfte 
varer højt.
Lynlåse sikrer indholdet.

Cykeltaske

Beskrivelse: 
Metaltrådkurv til monte-
ring på bagagebæreren.
Hvis brugeren ønsker det, 
kan kurven fastmonteres 
med medfølgende strips.

Kurv bag

Vare nr Passer til

VT05 Viktor
VJT05 Viktoria
VIKT05 Vik
HMI 47825

Montering: 
Kurven monteres på baga-
gebæreren.

Kurve og 
tasker

Tilbehørsprogrammet omfatter forskellige kurve og tasker til montering foran eller bag 
på cyklen..

Beskrivelse: 
Metaltrådkurv til monte-
ring foran styret.
Brugeren har overblik over 
indholdet, hvilket giver 
sikkerhed og tryghed.

Montering: 
Frontkurven monteres ved 
at spænde de 2 medleve-
rede rørbærringsbeslag 
omkring styrstamme og 
fladjernsbeslaget på inder-
siden af kurven.

Kurv front

Vare nr Passer til

VT03 Viktor
VJT03 Viktoria
VIKT03 Vik
VIKIT03 Viki
HMI 47785
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Vare nr Passer til

VT87 Viktor
VJT87 Viktoria
HMI 47880

Bagageboks Montering:
Fastgøres på bagagebæ-
reren med medfølgende 
beslag.

Beskrivelse: 
Til montering på bagage-
bærer.
Stødsikkert hårdt plastma-
teriale.
Aflåseligt låg.
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Vare nr Passer til

VT12 Viktor
VJT12 Viktoria
VIKT12 Vik
VIKIT12 Viki
HMI 47790

Cykellygte - dio-
delys

Montering: 
Forlygtens beslag klem-
mes rundt om styret og 
lygten sidder fast.
Ved afmontering løsnes 
beslaget og lygten kan 
tages med. 
Den fabriksmonterede 
refleks afmonteres, og 
baglygten monteres på 
bagagebæreren.

Beskrivelse: 
Lygtesæt med diodelys i 
forlygte og baglygte.
Forlygten kan afmonteres 
og bruges som lomme-
lygte.
Baglygten monteres på 
bagagebæreren

Diverse

Til V-serien fås mange dele, som forbedrer oplevelsen, når brugeren er ude og cykle. 

Vare nr Passer til

VT69 Viktor
VJT69 Viktoria
VIKT69 Vik
HMI 47879

Cykellås med 
nøgle

Montering: 
Afmonter de to 5 mm 
låsemøtrikker og monter 
den nye lås i beslaget på 
cyklen..

Beskrivelse:
Forsikringsgodkendt 
nøglelås. Leveres med 
reservenøgle.
Standardmonteret på  Vik-
tor og Viktoria modellerne.
Kan bruges på Vik.

Vare nr Passer til

VT18 Viktor
VJT18 Viktoria
VIKT18 Vik
VIKIT18 Viki
HMI 47839

Lav gearing  
26 tand

Montering: 
Skal monteres af fagper-
sonale.

Beskrivelse: 
Fordelagtig til brugere 
med ringe muskelkraft el-
ler færdsel i bakket terræn.
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Udskiftes af fagpersonale
Beskrivelse: 
Til brugere, der ønsker 
højere fart.

Vare nr Passer til

VT19 Viktor
VJT19 Viktoria
VIKT19 Vik
VIKIT19 Viki
HMI 47840

Høj gearing  
18 tand

Cykelcomputer Montering: 
Ifølge brugsanvisningen.

Beskrivelse: 
Cykelcomputer med 
kilometertæller. Brugsan-
visning medfølger. God til 
at brugeren kan holde styr 
på den daglige træning.

Vare nr Passer til

VT13 Viktor
VJT13 Viktoria
VIKT13 Vik
VIKIT13 Viki
HMI 47834

Beskrivelse: 
Til montering på styrets 
venstre og/eller højre side.
Fordelagtig især til bru-
gere, der har svært ved at 
dreje hovedet langt nok 
til at kunne orientere sig 
bagud.Vare nr Passer til

VT09 Viktor
VJT09 Viktoria
VIKT09 Vik
VIKIT09 Viki
HMI 47831

Spejl Montering: 
Monteres på cyklens ven-
stre og/eller højre side, så 
langt ude mod styrhåndta-
get som muligt. 

Vare nr Passer til

VT40 Viktor
VJT40 Viktoria
VIKT40 Vik
HMI 47851

Trinplade Montering: 
Rørbærring spændes 
omkring hovedstellet, så 
det sidder 5-10 cm foran 
kædeskærmsrørene.

Beskrivelse: 
Den skridsikre trinplade 
monteres på cykelstel-
let, hvilket letter af- og 
påstigning.
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Vare nr Passer til

VT06 Viktor
VJT06 Viktoria
VIKT06 Vik
HMI 47826

Stokkeholder Montering: 
Stokkeholderen kan 
monteres på højre og 
venstre side af baghjulet. 
Nederste del af stok-
keholderen monteres i 
baghjulsbeslaget med 
medfølgende skrue. 
Øverste del fastspændes 
til bagagebæreren med 
medfølgende strip.

Beskrivelse: 
Stokkeholderen giver 
brugeren mulighed for at 
medbringe stok/stokke. 
Den smarte kliklås holder 
stokken fast og sikkert 
under transporten. 
Hvis brugeren anvender 
to stokke, monteres en 
stokkeholder på hver side 
af baghjulet.

Vare nr Passer til

VT90 Viktor
VJT90 Viktoria
HMI

Rollatorstativ Montering: 
Rørbærringsbeslagene 
monteres omkring for-
broen. 
Den medfølgende strop 
monteres omkring styr-
stammen. 
Juster beslagene så de 
passer til rollatoren.

Beskrivelse: 
Rollatorstativet monteres 
foran på cyklen, hvor det 
er nemt at håndtere det.
Stativet kan justeres, så det 
passer til alle rollatormo-
deller.

Bakgear Montering: 
Skal monteres af fagper-
sonale.

Beskrivelse:
Til brugere, der har svært ved 
at komme på og af cyklen. 
Bakgearet gør det muligt at an-
bringe cyklen, hvor det er mest 
fordelagtigt for brugeren.

Vare nr Passer til

VL-617 Viktor
VJL-617 Viktoria
VIKT15 Vik
HMI

Vare nr Passer til

VL-616 Viktor
VJL-616 Viktoria
VIKT15-01 Vik
HMI

3-gears model 7-gears model

Vare nr Passer til

VT07 Viktor
VJT07 Viktoria
HMI 47827

Overtræks-
garage

Montering: 
Læg forsigtigt overtrækket 
ind fra forenden af cyklen, 
træk derefter overtrækket 
ned over hele cyklen. I 
bunden er der en ela-
stisksnor, der kan trækkes 
stramt.

Beskrivelse: 
Til opbevaring af cyklen, 
hvor det ikke er muligt at 
parkere den i skur eller 
garage..

Vare nr Passer til

VIKT07 Vik
VIKIT07 Viki
HMI 31109
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Vare nr Passer til

VP-L-2114 Viktor Power
VJP-L-2114 Viktoria Power
HMI

Batteri Montering: 
Det brugte batteri fjernes 
fra batteriholderen, hvor-
efter det fuldt opladede 
batteri placeres heri. 

Beskrivelse: 
Brugere, der kører lange 
distancer, kan medbringe 
et ekstra opladet batteri. 

Vare nr Passer til

VR192 Viktor
VR192 Viktoria
VR192 Vik
HMI

Hydraulisk 
bremse

Montering: 
Skal monteres af fagper-
sonale.

Beskrivelse: 
Til brugere med ringe 
muskelkraft i fingrene. 
Sikrer optimal bremseeffekt 
uden at overbelaste fingre, 
hænder og håndled.

Motorfjeder Montering: 
Skal monteres af fagper-
sonale.

Beskrivelse: 
Motorfjederen øger 
motorens moment. Som 
standard yder motoren ca. 
50% af den kraft, cyklisten 
træder med på pedalen. 
Ved at udskifte motorfje-
deren ændres motory-
delsen til 80%. Brugeren 
skal være opmærksom på, 
at motoren bruger mere 
strøm, og at batteriets 
brugstid (og dermed cyk-
let distance) bliver kortere.

Vare nr Passer til

VP-L-980 Viktor Power
VJP-L-980 Viktoria Power
HMI

Vare nr Passer til

VT21 Viktor
VJT21 Viktoria
VIKT21 Vik
VIKIT21 Viki
HMI 47842

Skubbestang 
inkl. bundrør

Montering: 
Viki og Vik:
På stellet er monteret et 
bundrør på venstre side 
ved baghjulet. Skubbe-
stangen monteres heri.
Viktor og Viktoria:
Det medsendte bundrør 
monteres på stellet til 
venstre for baghjulet. Brug 
de medsendte rørbær-
ringsbeslag.

Beskrivelse: 
Giver hjælperen mulighed 
for at skubbe samt støtte 
cyklistens balance.

Note: 
Anvendes bedst sammen 
med lav gearing.

Forhjul Baghjul
Vare nr Passer til

VR300 Viktor
VR300 Viktoria
VR300 Vik
HMI
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Batteri

Vare nr Passer til

VP-L-2114 Viktor Power 
MPF

VJP-L-2114 Viktoria Power 
MPF

VP-L-2114 Vik Power 
MPF

HMI

Beskrivelse: 
Brugere, der kører lange 
distancer, kan medbringe 
et ekstra opladet batteri. 

Montering: 
Det brugte batteri fjernes 
fra batteriholderen, hvor-
efter det fuldt opladede 
batteri placeres heri. 
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Styr

Til Jørn—Line—Rasmus serien findes der forskellige slags styr og håndtag. Det er vigtigt, 
at der vælges det rigtige styr, så ens behov er bedst muligt dækket. Der findes f.eks. 
2-delt styr, hvor der kan gribes fat forskellige steder, i stedet for på det traditionelle styr.

Vare nr Passer til

JT02 Jørn
HMI

Standard styr til 
Jørn

J-L-R serien består af følgende modeller:
Jørn
Line
Rasmus

Montering: 
Afmonter det gamle styr 
på de 2 umbraco skruer 
på frempinden. Styret 
monteres med samme 
skruer. Styret justeres op 
eller ned før det spæn-
des på skruerne. Ved 
indstillelig frempind løsnes 
umbraco skruen under 
frempinden og frempin-
dens vinkel ændres. Stram 
umbracoskruerne igen.

Beskrivelse: 
Styret kan drejes i forskel-
lige vinkler, hvis det er 
monteret i en indstillelig 
frempind,
Afstanden til styret ændres 
ved at vinkle frempinden 
op eller ned, for optimal 
komfort.

Vare nr Passer til

LT02 Line
RT02 Rasmus
HMI

Standard styr til 
Line og Rasmus

Montering: 
Afmonter det gamle styr 
på de 2 umbraco skruer 
på frempinden. Styret 
monteres med samme 
skruer. Styret justeres op 
eller ned før det spæn-
des på skruerne. Ved 
indstillelig frempind løsnes 
umbraco skruen under 
frempinden og frempin-
dens vinkel ændres. Stram 
umbracoskruerne igen.

Beskrivelse: 
Styret kan drejes i forskel-
lige vinkler, hvis det er 
monteret i en indstillelig 
frempind,
Afstanden til styret ændres 
ved at vinkle frempinden 
op eller ned, for optimal 
komfort.
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Ledsagerhånd-
tag

Vare nr Passer til

JT40 Jørn
LT40 Line
RT40 Rasmus
HMI

Beskrivelse:
Anvendes hvis brugeren 
ikke selv kan eller må styre 
cyklen. Hjælperen bruger 
ledsagerhåndtaget til at 
hjælpe med at styre og 
trække cyklen. Fordelen 
ved at bruge ledsager-
håndtag er, at der bevares 
god kontakt mellem bru-
ger og hjælper, da man er 
tæt på hinanden.

Montering: 
Nederste u-bøjle af styret 
udskiftes med den nye. 
Derefter monteres ledsa-
gerhåndtaget i enden af 
den nye u-bøjle. 
Ledsagerhåndtaget indstil-
les i den ønskede højde 
ved at vippe håndtaget 
frem eller tilbage. Fast-
spændes med de medføl-
gende styrclamps

Ledsagerhåndtag 
til standard styr

Beskrivelse:
Anvendes hvis brugeren 
ikke selv kan eller må styre 
cyklen. Hjælperen bruger 
ledsagerhåndtaget til at 
hjælpe med at styre og 
trække cyklen. Fordelen 
ved at bruge ledsager-
håndtag er, at der bevares 
god kontakt mellem bru-
ger og hjælper, da man er 
tæt på hinanden.

Montering: 
Den ene del af rørbær-
ringsbeslaget monteres 
omkring frempinden på 
cykelstyret. Derefter indstil-
les ledsagerhåndtaget i 
den ønskede højde ved at 
vippe håndtaget frem eller 
tilbage. De 4 umbraco 
skruer spændes.

Vare nr Passer til

JT41 Jørn
LT41 Line
T41 Rasmus
HMI

Vare nr Passer til

JT03 Jørn
LT03 Line
RT Rasmus
HMI

2-delt styr Montering:
Det 2-delte styr monteres i 
styrstammen, ved at løsne 
for beslag og hurtigspæn-
deren på styret, hvorefter 
styret justeres op, ned, 
frem og tilbage.

Beskrivelse: 
Vælges hvis brugeren har 
brug for at få styret tæt ind 
på kroppen, eller kun har 
lidt bevægelse i armene. 
Man kan holde hånden 
mange steder på styret.
Det 2-delte styr er ideelt 
til brugere, der også har 
monteret kropsstøtte på 
cyklen.

Vare nr Passer til

JT01 Jørn
LT01 Line
RT01 Rasmus
HMI

Skubbestang 
højdeindstillelig

Montering: 
Monteres i rør bag på 
cyklen.
Spændes med fingerskru-
erne.

Beskrivelse: 
Skubbestangen giver 
hjælperen mulighed for 
at skubbe samt støtte 
cyklistens balance.
Skubbestangen kan indstil-
les i højden.
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Montering: 
Monteres i pedalarmenes 
gevindhuller med 15 mm 
ringgaffelnøgle.
OBS: Vær opmærksom 
på at venstre pedal har 
linksgevind.

Vare nr Passer til

JT60 Jørn
LT60 Line
RT60 Rasmus
HMI

Unionpedal med 
vægtklods

Vare nr Passer til

JT59 Jørn
LT59 Line
RT59 Rasmus
HMI

Venstre Højre

Unionpedal 
med Velcro og 
indvendig side-
støtte

Montering: 
Monteres i pedalarmenes 
gevindhuller med 15 mm 
ringgaffelnøgle.
OBS: Vær opmærksom 
på at venstre pedal har 
linksgevind.

Beskrivelse: 
Justerbar vristrem med 
Velcro. Sidestøtten sikrer, 
at foden ikke roterer indad 
mod pedalarmen.

Montering: 
Monteres i pedalarmenes 
gevindhuller med 15 mm 
ringgaffelnøgle.
OBS: Vær opmærksom 
på at venstre pedal har 
linksgevind.

Beskrivelse: 
Justerbar rem med Velcro 
over vrist. Foden fasthol-
des, så den ikke skrider 
fremad eller til siden.

Unionpedal med 
vægtklods og 
Velcro

Der findes flere forskellige pedaler til Jørn-Line-Rasmus cyklerne.
Valget af pedaler er utrolig vigtigt for at gøre brugeren så selvhjulpet som muligt.
Der kan bl.a. fås pedaler med velcro over vristen, så foden ikke hopper af pedalen så 
nemt, som den kan ved de almindelige. 
Specialtilpassede pedaler fremstilles efter brugerens ønske og behov.
Alle unionpedaler er forsynet med vægtklods, så pedalen altid står vandret.

Pedaler

Beskrivelse:
Hård plastrem over vrist. 
Stigbøjlefunktionen sikrer, at 
foden fastholdes, så den ikke 
skrider fremad eller til siden.

Vare nr Passer til

JT58 Jørn

LT58 Line
RT58 Rasmus
HMI

Venstre Højre

Vare nr Passer til

JT52 Jørn

LT52 Line
RT52 Rasmus
HMI

Vare nr Passer til

JT51 Jørn
LT51 Line
RT51 Rasmus
HMI

Venstre Højre

Vare nr Passer til

JT57 Jørn

LT57 Line
RT57 Rasmus
HMI
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Vare nr Passer til

JT26 Jørn
LT27 Line
RT28 Rasmus
HMI

Fodplade med 
Velcro

Beskrivelse: 
Barnet kan  bedre holde 
fødderne fast på peda-
lerne, da der er velcro og 
støtte omkring foden.

Montering:
Monteres på standard 
pedal eller på fiberklodsen.
Plastmellemstykket lægges 
under fodpladen. Monte-
res på pedalen med forre-
ste skrue imellem pedalen, 
og bageste skrue bag 
ved og uden for pedalen. 
Metaslutstykket monteres 
under pedalen.
Ved dobbeltkrank 
anvendes de to huller i 
fiberklodsen.

*)
RT28 = skostørrelse  37-42
LT27 = skostørrelse 31-36
JT26 = skostørrelse 24-36

Vægtklods Montering:
Fladjernet, der følger med 
fodpladen erstattes af 
vægtklodsen.
Fastgøres med skruer og 
møtrikker fra det oversky-
dende fladjern.
Før fastspænding justeres 
vægtklodsen indtil fodpla-
den står vandret.

Beskrivelse:
Leveres sætvis.
Vægtklodsen sikrer, at 
pedalen altid står vandret.

Vare nr Passer til

JT29 Jørn

LT29 Line
’rt29 Rasmus
HMI
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For at  forbedre din oplevelse når du cykler har vi flere forskellige sadler til din cykel. Vi 
har derfor sadler til alle behov.

Almindelig sadel

Vare nr Passer til

JT04 Jørn
LT04 Line
RT04 Rasmus
HMI

Montering: 
Sadelklampen spændes 
omkring sadelpinden med 
8 mm møtrik.
Før tilspænding justeres 
sadlen i den ønskede 
vinkel.

Beskrivelse: 
Sadel i god kvalitet med fin 
siddekomfort.

Unisadel med 
beslag til krops-
støtte

Vare nr Passer til

JT06 Jørn
LT06 Line
RT06 Rasmus
HMI

Montering: 
Bruges i forbindelse 
med vinkelsadelpind. De 
vandrette rør sættes ind i 
vinkelsadelpinden. Nu kan 
sadlen justeres frem og 
tilbage.

Beskrivelse: 
Smal og lang bananfor-
met sadel.
Den specielle form sikrer, 
at brugeren ikke rutsjer 
bagud. Forkantens skridt-
kile sørger for, at lårene 
holdes adskilt.
Ingen generende synin-
ger.

Note: 
Vinkelsadelpind bestilles 
separat.

Sadelpind vinkel

Vare nr Passer til

JT14 Jørn
LT14 Line
RT14 Rasmus
HMI

Beskrivelse: 
Anvendes sammen med 
unisadel eller multisadel. 
Sadlen kan justeres frem 
og tilbage for bedre tråd.

Montering: 
Den lange ende monteres 
i røret på cyklen, og 
derefter kan unisadel eller 
multisadel (med beslag) 
monteres indvendig i 
vandret firkantrør.
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Vare nr Passer til

JT12 Jørn
LT12 Line
RT12 Rasmus
HMI

Sadelpind lige Montering: 
Firkantet  sadelpind sættes 
i røret på cyklen, og der-
efter kan almindelig sadel 
monteres på den runde 
del af pinden.

Beskrivelse: 
Anvendes til almindelig 
sadel.

Sadelpinde

Til all cykler kan fås andre sadelpinde end standarden. Sadelpinde vælges efter behov 
og er nemme at udskifte.

Vare nr Passer til

JT13 Jørn
LT13 Line
RT13 Rasmus
HMI

Sadelpind lige + 
10 cm

Montering: 
Firkantet  sadelpind sættes 
i røret på cyklen, og der-
efter kan almindelig sadel 
monteres på den runde 
del af pinden.

Beskrivelse: 
Anvendes til almindelig 
sadel, hvor der er behov 
for større skridtlængde.

Sadelpind vinkel 
+ 10 cm

Vare nr Passer til

JT15 Jørn
LT15 Line
RT15 Rasmus
HMI

Beskrivelse: 
Anvendes sammen med 
unisadel eller multisadel, 
hvor der er brug for større 
skridtlængde. Sadlen kan 
justeres frem og tilbage for 
bedre tråd.

Montering: 
Den lange ende monteres 
i røret på cyklen, og 
derefter kan unisadel eller 
multisadel (med beslag) 
monteres indvendig i 
vandret firkantrør.
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Kropsstøtter

Der findes flere forskellige former for kropsstøtter til J-L-R serien. Kropsstøtter bruges hvis 
barnet har svært ved at holde sig selv oprejst under cykelturen, eller hvis det har svært 
ved at holde balancen.

Vare nr Passer til

JT20 Jørn
LT20 Line
RT20 Rasmus
HMI

Kropsstøtte med 
beslag

Montering: 
Monteres i medsendte 
vinkelpind. Modsatte ende 
af vinkelpinden sættes ind 
i det vandrette firkant-
rør under sadlen. De 
medfølgende fingerskruer 
spændes godt.

Beskrivelse: 
Anvendes af brugere 
med balanceproblemer i 
overkroppen. Den juster-
bare rem med klikspænde 
fastholder brugeren i en 
komfortabel kørestilling.

Vare nr Passer til

JT21 Jørn
LT21 Line
RT21 Rasmus
HMI

Kropsstøtte, høj 
med beslag

Beskrivelse: 
Den høje ryg giver ekstra 
støtte til brugere med 
balanceproblemer i 
overkroppen. Det brede 
Velcrobånd fastholder 
brugeren i en komfortabel 
kørestilling.

Montering: 
Monteres i medsendte 
vinkelpind. Modsatte 
ende af vinkelpinden 
sættes ind i det vandrette 
firkantrør under sadlen. De 
medfølgende fingerskruer 
spændes godt.

Vare nr Passer til

JT22 Jørn
LT22 Line
RT22 Rasmus
HMI

Kropsstøtte med 
vest og beslag

Beskrivelse: 
Bruges til børn med ba-
lanceproblemer, hvor de 
fx. falder forover. Vesten 
sikrer en komfortabel og 
oprejst kørestilling.

Montering: 
Monteres i medsendte 
vinkelpind. Modsatte ende 
af vinkelpinden sættes ind 
i det vandrette firkant-
rør under sadlen. De 
medfølgende fingerskruer 
spændes godt.
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Vare nr Passer til

JT23 Jørn
LT23 Line
RT23 Rasmus
HMI

Vest til krops-
støtte

Montering: 
Hæftes med Velcro bag 
på den høje ryg. 
Vær opmærksom på at 
stropperne ikke nager på 
halsen. 

Vare nr Passer til

JT24 Jørn
LT24 Line
RT24 Rasmus
HMI

Brystbånd til 
kropsstøtte

Montering: 
Brystbåndet slås omkring 
høj ryg, og hæftes ved 
hjælp af velcro.

Beskrivelse: 
Forhindrer at barnet hæn-
ger forover på cyklen.
Bruges kun i forbindelse 
med høj ryg.

Beskrivelse: 
Forhindrer at barnet hæn-
ger forover på cyklen.
Bruges kun i forbindelse 
med høj ryg.
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Modeloversigt V-Serie

Viktor /  
Viktor Power

Viktoria /  
Viktoria 
Power

Vik/Vik 
Power 

Viki

Indstigningshøjde 16 cm / 18 cm* 18 cm 12,5 cm 12 cm
Styrhøjde 105-123 cm 95-113 cm 80-98 cm 60-78 cm
Skridtlængde 76-96 cm 63-76 cm 50-65 cm 35-50 cm
Længde x bredde 173 x 86 cm 150 x 78 cm 125 x 73 cm 100 x 60 cm
Vægt 25 kg / 40 kg* 25 kg / 40 kg* 20 kg 15 kg
Gear 3 el. 7 / 7* 3 el. 7 / 7* 0, 3 el. 7* 0, 3 el. 7
Bremser forhjul Tromlebremse Tromlebremse Tromlebremse Tromlebremse
Bremser baghjul Navbremse Navbremse Fodbremse el. fast 

nav / Hydraulisk 
bremse*

Fodbremse el. fast 
nav

Farver Kongeblå, cremehvid 
el. rossorød

Grøn, pink el. kon-
geblå

Pink, el. sort med 
nister*

Gul el. creme-hvid

Specielt for model-
len

Specialtilpasninger 
efter opgave

Specialtilpasninger 
efter opgave

Specialtilpasninger 
efter opgave.
Fast nav eller friløb 
med fodbremse

Specialtilpasninger 
efter opgave.
Fast nav eller friløb 
med fodbremse

*) Angivelse gælder for Power modellen
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Modeloversigt J-L-R serie

Jørn Line Rasmus

Styrhøjde Justerbar Justerbar Justerbar

Skridtlængde 30-40 cm 40-55 cm 53-65 cm

Længde x bredde 77 x 50 cm 107 x 65 cm 125 x 75 cm

Vægt 14 kg 18 kg 22 kg

Gear

Bremser forhjul Fælgbremse Fælgbremse

Bremser baghjul

Farver Grøn Gul Turkis

Specielt for modellen Fast nav, enkel eller dobbelt 
pedalarm. 
Specialtilpasninger efter 
opgave

Fast nav eller friløb med 
fodbremse. 
Specialtilpasninger efter 
opgave

Fast nav eller friløb med 
fodbremse. 
Specialtilpasninger efter 
opgave
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