
Tillbehör med monteringsanvisning
Jörn, Line och Rasmus
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J-L-R serien består av följande modeller: Jörn, Line och Rasmus

Styren Till Jörn - Line - Rasmus serien finns det olika slags styren och handtag. Det er viktigt, att 
man väljer rätt styre, så att ens behov blir bästa möjliga. Det finns t.ex. 2 delade styren, 
där man kan hålla på olika ställe jämfört med ett traditionellt styre.

Artikelnr Passar till

150JT02 Jörn

Standardstyre 
Jörn

Montering: 
Montera av det gamla 
styret genom att lossa de 
båda insexskruvarna på 
styrstolpen. Styret mon-
teras sedan med samma 
skruvar. Styret justeras upp 
eller ner innan man drar 
åt skruvarna. Om man 
har en styrstolpe som kan 
justeras, så sitter insex-
skruven för detta under 
styrstolpens vinkeldel.  
Glöm ej att dra åt insex-
skruven efter justeringen.

Beskrivning: 
Styret kan ändras i 
olika vinklar, om det är 
monterat på en inställbar 
styrstolpe.
Avståndet till styret ändras 
genom att vinkla fram-
stolpen upp eller ned, för 
optimal komfort.

Artikelnr Passar till

150LT02 Line
Rasmus

Standardstyre 
Line och Rasmus

Montering: 
Montera av det gamla 
styret genom att lossa de 
båda insexskruvarna på 
styrstolpen. Styret mon-
teras sedan med samma 
skruvar. Styret justeras upp 
eller ner innan man drar 
åt skruvarna. Om man 
har en styrstolpe som kan 
justeras, så sitter insex-
skruven för detta under 
styrstolpens vinkeldel.  
Glöm ej att dra åt insex-
skruven efter justeringen. 

Beskrivning: 
Styret kan ändras i 
olika vinklar, om det är 
monterat på en inställbar 
styrstolpe.
Avståndet till styret ändras 
genom att vinkla fram-
stolpen upp eller ned, för 
optimal komfort.

Artikelnr Passar til

150JT03 Jörn
Line

150LT03 Rasmus

Tvådelat styre

Jörn, Line och 
Rasmus

Montering:
Det tvådelade styret 
monteras i styrstammen 
genom att lossa beslaget 
och snabbfästet på styret. 
Därefter kan styret justeras 
upp, ned, fram och 
tillbaka.

Beskrivning: 
Väljs om brukaren har 
användning av att få styret 
nära inpå kroppen, eller 
endast har liten styrka i 
armarna. Man kan hålla 
händerna på flera olika 
ställen på styret.
Det 2-delade styret är idea-
liskt till brukare som också 
har kropsstöd monterat på 
cykeln.
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J-L-R serien består av följande modeller: Jörn, Line och Rasmus

Ledsagarhandtag 
till tvådelat styre

Artikelnr Passar til

150JT40 Jörn
Line
Rasmus

Beskrivning: 
Används om brukaren 
inte själv kan eller bör 
styra cykeln. Medhjälparen 
använder ledsagarhandta-
get till att hjälpa till att styra 
och leda cykeln. Fördelen 
med att använda ledsa-
garhandtag är att man 
har god kontakt mellan 
brukare och medhjälparen 
då man är nära varann.

Montering: 
Nedersta U-böjen på styret 
byts ut mot den nya.  
Därefter monteras led-
sagarhandtaget i änden 
av den nya U-böjen.
Ledsagarhandtaget ställs 
in i önskad höjd genom 
att vicka handtaget fram 
eller tillbaka. Detta spänns 
fast med de medföljande 
styrklämmorna.

Artikelnr Passar til

150JT01 Jörn
Line
Rasmus

Påskjutshandtag Montering: 
Monteras i röret bak på 
cykeln. Spänns åt med 
snabbskruven.

Beskrivning: 
Påskjutshandtaget ger 
medhjälparen möjlighet 
att skjuta på samt stötta 
cyklistens balans.
Påskjutshandtaget kan 
ställas i höjd.

Svängstopp  
till styre

Montering: 
Monteras på ramen för 
styret - det runda röret 
under där de två fyrkants-
rören möts. 
Pinnen på svängstoppet 
skall vara monterad så 
att den tar stopp i fram-
gaffeln.

Beskrivning: 
Till cyklar tillverkade  
före 2010.

Artikelnr Passar til

150LT30 Line
Rasmus

Diverse tillbehör
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J-L-R serien består av följande modeller: Jörn, Line och Rasmus

Valet av pedaler är otroligt viktigt för att möjliggöra att brukaren skall klara sig själv så 
mycket som möjligt. Det kan bl.a. fås pedaler med kardborreband över vristen, så foten 
inte hoppar av pedalen, som skulle kunna ske med en vanlig pedal.  
Cyklar med dubbelt vevparti kan bara fås med fotplattor.

Pedaler

Artikelnr Passar till

150JT26 Jörn
150LT27 Line
150RT28 Rasmus

Fotplattor med 
kardborreremmar

Beskrivning: 
Barnets fötter hålls bättre 
på plats på  pedalerna 
med kardborreband och 
inte halka av fotplattorna.

Montering:
Monteras på standard 
pedal eller på plastklossen 
(dubbelt vevparti). 
Plastplattan sätts under 
fotplattan. Monteras på 
pedalen med främre  
skruven mellan pedalen 
och bakersta skruven bak 
och utanför pedalen.  
Den avlånga metallbrickan 
monteras under pedalen. 
Vid dubbelt vevparti 
används de två hålen i 
plastklossen.

Observera:
150JT26 = skostorlek 24-30
150LT27 = skostorlek 31-36
150RT28 = skostorlek 37-42
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J-L-R serien består av följande modeller: Jörn, Line och Rasmus

Sadlar För att förbättra din upplevelse när du cyklar har vi flere olika sadlar till din cykel.  
Vi har därför sadlar till alla behov.

Standardsadel

Artikelnr Passar till

150JT04 Jörn
Line
Rasmus

Montering: 
Sadelklämman spänns 
runt sadelpinnen med en 
8 mm mutter.
Sadeln kan justeras i 
önskad vinkel.

Beskrivning: 
Sadel i god kvalitet med fin 
sidokomfort.

Unisadel med 
beslag för  
kroppsstöd

Artikelnr Passar til

150JT06 Jörn
150LT06 Line

Rasmus

Montering: 
Används ihop med vinklad 
sadelstolpe. Det vågrätta 
rör sätts in i den vinklade 
sadelstolpen. 
Nu kan sadeln justeras 
fram och tillbkaka.

Beskrivning: 
Smal och lång bananfor-
mad sadel.
Den speciella formen 
säkrar att brukaren inte 
kanar av. Sadelns gren gör 
så att låren hålls isär.
Inga sömmar som irriterar.

Obs: Vinklad sadelstolpe 
beställs separat. 
Se under rubriken:  
Sadelstolpar
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J-L-R serien består av följande modeller: Jörn, Line och Rasmus

Artikelnr Passar till

150JT12 Jörn
150LT12 Line

Rasmus

Sadelstolpe rak 
standardsadel

Montering: 
Den fyrkantiga sadel-
stolpen sätts i röret på 
cykeln, och därefter kan 
standardsadeln monteras 
på den runda delen av 
stolpen.

Beskrivning: 
Används till standardsadel.

Sadelstolpar Till alla cyklar kan andra sadelpinnar användas än den som är standard. Sadelpinne 
väljs efter behov och är lätta att byta ut.

Sadelstolpe rak 
+ 10 cm

Montering: 
Den långa änden monte-
ras i röret på cykeln och 
därefter kan unisadeln 
(med beslag) monteras 
invändigt i det vågräta 
fyrkantsröret.

Beskrivning: 
Används tillsammans 
med unisadel när man 
behöver större benlängd. 
Sadeln kan justeras fram 
och tillbaka för en bättre 
anpassning.

Artikelnr Passar till

150JT13 Jörn
150LT13 Line

Rasmus

Artikelnr Passar till

150JT14 Jörn
150LT14 Line

Rasmus

Sadelstolpe 

vinklad

Montering: 
Den långa änden monte-
ras i röret på cykeln och 
därefter kan unisadeln 
(med beslag) monteras 
invändigt i det vågräta 
fyrkantsröret.

Beskrivning: 
Används tillsammans med 
unisadel. Sadeln kan 
justeras fram och tillbaks 
för en bättre anpassning.

Artikelnr Passar till

150JT15 Jörn
150LT15 Line

Rasmus

Sadelstolpe 

vinklad +10 cm

Montering: 
Den långa änden monte-
ras i röret på cykeln och 
därefter kan unisadeln 
(med beslag) monteras 
invändigt i det vågräta 
fyrkantsröret.

Beskrivning: 
Används tillsammans med 
unisadel. Sadeln kan  
justeras fram och tillbaks 
för en bättre anpassning.

Används även som  
kroppstödsfäste till Line 
och Rasmus.
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J-L-R serien består av följande modeller: Jörn, Line och Rasmus

Kroppstöd Det finns flera olika kropsstöd till Jörn - Line - Rasmus - serien. Kropsstöd används om 
barnet har svårt att hålla sig upprätt eller hålla balansen under cykelturen.

Artikelnr Passar til

JT20 Jörn
LT20 Line
RT20 Rasmus

Kroppsstöd 
med beslag

Montering: 
Monteras med medföl-
jande kroppstödsfäste. 
Motsatta vinkelpinnen 
sätts in i det vågrätta fyr-
kantsrör under sadeln. 
De medföljande snabb-
skruvarna dras åt.

Beskrivning: 
Används av brukare med 
balansproblem i överkrop-
pen. Den justerbara 
remmen med klickspänne 
håller brukeren i en kom-
fortabel körställning.

Artikelnr Passar til

JT21 Jørn
LT21 Line
RT21 Rasmus

Kropsstöd högt 
med beslag

Beskrivning: 
Det höga ryggstödet  ger 
extra stöd till brukaren 
med balansproblem i 
överkroppen. Det breda 
kardborrebandet håller 
brukaren i en komfortabel 
åkställning.

Montering: 
Monteras med medföljan-
de vinkladepinne. Motsatta 
vinkelpinnen sätts in i det 
vågrätta fyrkantsrör under 
sadeln. De medföljande 
snabbskruvarna dras åt.

Artikelnr Passar til

150JT23 Jörn
Line

150RT23 Rasmus

Väst till högt 
kroppstöd

Montering: 
Sätts fast med kardborre-
bandet bak på det höga 
kroppstödet. 
Var uppmärksam på att 
remmarna inte skaver på 
halsen. 

Beskrivning: 
Förhindrar att barnet 
hänger fram över på 
cykeln. Används bara med  
kroppstöd högt.

Beslag för 
kroppstöd

Montering: 
Ta av sadelstolpen och 
träd sedan in denna un-
derifrån. Dra åt snabbskru-
ven ordenligt. 
Därefter sätts önskat 
kroppsstöd in i den andra 
änden. Dra åt låsspaken 
ordenligt.

Beskrivning: 
Används endast ihop med 
sadelstolpe rak när man 
skall ha kroppstöd.
150JT12/LT12  (rak) 
150JT13/LT13 (rak+10 cm)Artikelnr Passar til

150JT18 Jörn
150LT18 Line

Rasmus



Jörn (ca 2-4 år) Line (ca 3-7 år) Rasmus (ca 6-11 år)
Max brukarvikt 30 kg 50 kg 50 kg

Styrhöjd Justerbar Justerbar Justerbar

Grenmått * 30-40 cm 40-55 cm 53-65 cm

Längd x bredd 77 x 50 cm 107 x 65 cm 125 x 75 cm

Instegshöjd 19 cm 24 cm 26 cm

Vikt 14 kg 18 kg 22 kg

Bromsar framhjul — Fälgbroms Fälgbroms

Bromsar bakhjul Fast nav eller frihjul med 
fotbroms

Fast nav eller frihjul med 
fotbroms

Fast nav eller frihjul med 
fotbroms

Hjulstorlek 8 ” 12,5 ” 16 ”

Färger Grön Gul Turkos

Speciellt för 
modellen

Fast nav, enkelt eller 
dubbelt vevparti. 

Fast nav eller frihjul med 
fotbroms. 

Fast nav eller frihjul med 
fotbroms. 

Specialtillpassningar på förfrågan.

Tillbehör Olika sadeltyper, styren och pedaltyper.  
Kroppstöd, påskjutshandtag och ledsagarhandtag.

Modellöversikt J-L-R serie

Tillverkare:
Jørn Iversen Rødekro ApS

www.ji.dk

Pernova Hjälpmedel  AB 
Karlsgårdsvägen 22
922 32 VINDELN
Tel: 0451-705400
Mail: info@pernova.se 
Internet: www.pernova.se
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