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Monteringssvejledning til teleskop- 

fjederbelastet støttehjul.  

Alle støttehjul  kan monteres på alle 

Torpedo/Sram 3-5-7 gear.  

Kan monteres på  Shimano nexus. 

På 26”/MTB kan fåes special sæt. 

 

Faaborg Rehab Technic Aps, Smedemestervej 9, 

DK-5600 Faaborg.  

Tlf: +45 70205553 Email: fr@faaborg-rehab.dk 
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MONTERING AF STØTTEHJUL 

Cykler med udvendig gear er ikke egnede til montering af støttehjul. 

Fjern først bagagebæreren og om nødvendig rammelåsen 

Nødvendige værktø-

jer: 

Skruetrækker, åben 

ring-eller topnøgle. 

SW8 til  M5 møtring 

og skruer. 

SW10 til M6  møtring 

og skruer. 

SW13 til M8 møtring 

og skruer. 

SW15 til  akselmøtrik-

ker. 

1. Fastgør forbindel-

sesstykket til bropla-

den på baggaffel-

stangen. 

2. Juster  den bevægeli-

ge ende af beslaget med 

klemmeforbindelserne 

så skrueklemmerne  er 

fastgjort lige bag toppen 

af baghjulet. 

3. Fjern møtrikken på 

det bagerste nav ved 

4. 

Løsn eventuelt nav-

drevets bowdenka-

 

5. Indsæt sideelementet i klemmeforbindesen over bag-

hjulet så  langt det går. Du fører akslen på baghjulnavet 

gennem T-Åbningen i led pladen. Akslen skal ligge i en-

den af den vandrette slids og pege i kørselsretningen. 

VIGTIG.  

Efter monteringen af støttehjulene skal du tilpasse dig din cykels nye  køreegen-

skaber med omhyggelig testtur. Prøv at  få en fornemmelse af din firehjulede på 

en lang lige vej og i brede kurver ved lav hastighed. Under sving skal du generelt 

undgå overdreven styringsvinkel og kompensere for centrifugalkræfter, så vip din 

krop i den retning, du vil gå. Hvis du føler, at dit styre og forhjul viser øget ustabi-

litet, skyldes det at de to støttehjul praktisk talt ikke længere lader cyklen vippe 

og vippe lodret. Du kan reducere denne flagrende effekt af styret og forhjulet 

ved hjælp af en styrelås.  

VIGTIG.  
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6. 

Når du har sørget for, at fjeder-

dæmperens lodrette styr er 

nøjagtigt vinkelret på bagaksel 

skal du stramme skrue forbin-

delserne på udfaldet og det 

øverste forbindelsesstykke. 

Sørg for, at baghjulet kører 

paralælt 

7. 

Fastgør stiverne til bagage-

stativet og skærmene til de 

gevindhuller M6 i hængsel-

pladen. 

8. Fastgør den anden side-

støtte© på samme måde. 

Reservedele til støttehjul 

A. Forbindelsestykke med vinkel. 

 

VIGTIG. 

Instruktioner til finjustering 

findes på sidste side. A 

C2 B2 

C3 B3 

C1 B1 

C5 B5 

C4 B4 

C B 

B 2/C2 Bøjle 

B 5/C5 Holder til jockeyhjul. 

B3/C3 Støddæmper 

B 4/C4 Hjul 
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Nyttigt tilbehør. 

Øger cyklistens motivation og sikkerhed. Det originale Ha-

verich - tilbehør er specielt skræddersyet til de enkelte 

cykelmodeller og garanterer maksimal funktionalitet, når 

det bruges korrekt. 

 

 

 

9. 

Efter at have monteret de fjederdæmpede støttehjul, skal du 

justere dæmpningslegemerne (B3) og (C3), så de lodrette styre 

(B2 / C2) og støttehjulene (B4) og (C4) er vinkelrette og parallel-

le med bagendens hjul. Det er også vigtig at sikre, at alle tre 

baghjul er i kontakt med jorden, når de aflæsses. Når finjuste-

ringen er afsluttet, skal du igen kontrollere, at alle skrueforbin-

delser er sikre. Gentag denne kontrol regelmæssigt afhængigt af 

hyppigheden i brug af køretøjet. 

 

Stok holder til en stok. 

Stok holder til to stokke 

   Cykelcomputer. 

Pedal med kontravægt 

og tåclips. 

T-sadelpind. 

 
Styretøj dæmper. 

C3 

B3 

      Finjustering 
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