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Vänligen läs denna bruksanvisning och säkerhetsinstruktion noga innan första användande! 
 

1. Säkerhetsinstruktioner 
 
Viktiga råd om hur man undviker olyckor 
Dessa instruktioner är för din egen säkerhet! 
 
Vänligen läs noga innan din första åktur! 
 
1. Din cykelfront är tänkt för en maxhastighet av 25 km/h, vänligen överträd inte den 
hastigheten under några villkor. 
2. Om du kör din cykelfront i uppförsbackar finns risken att framhjulet tappar greppet och 
spinner, då kan du åka bakåt! 
Vi rekommenderar att du utrustar din cykelfront med hjulvikter, finns tre olika vikter, för att 
öka trycket på det drivande framhjulet. 
Placera inte en ryggsäck eller delar med vikt på rullstolens bakdel! 
3. Vänligen använd din cykelfront i nedförsbacke med lägre fart för att säkert kunna bromsa. 
4. Om du använder kollektivtrafik (buss, tåg etc.) kopplar du bort cykelfronten från din 
rullstol och placerar den i en säker position där den inte skadar dig eller dina medresenärer i 
händelse av olycka. Om du lämnar cykelfronten fäst vid din rullstol tar vi inget ansvar. 
5. Max brukarvikt är 120 kg, observera också den maximala belastningen på din rullstol. Max 
brukarvikt för City Kid är 60 kg. 
6. Håll alltid handtagen med BÅDA händerna medan du trampar, annars kan allvarliga skador 
inträffa. 
7. Använd alltid de medföljande lamporna vid mörkerkörning. Justera den bakre lampans ljus 
på rullstolens ryggstöd. Kontrollera batterierna före varje körning och byt ut gamla i tid. 
8. Kör inte nedför trottoarer eller branta trappsteg – cykelfronten kan välta. 
9. Vänligen kör din cykelfront på ett sätt som passar ditt funktionshinder. Kör försiktigt och 
långsamt särskilt runt hörn/kurvor. Cykelfronten kan välta, särskilt med en smal rullstol och 
liten camber/hjulvinkel. 
 
Vänligen genomför denna säkerhetskontroll före varje körning: 
 
1. Kontrollera däcktrycket regelbundet: Cykelfront däcktryck: 58-72 psi. 
2. Kontrollera att kedjan är spänd, ren och insmord med lagom mängd kedjeolja. 
3. Kontrollera alla delar, bultar och muttrar. Se till att de är ordentligt fästa så inte 
cykelfrontens justeringar ändrar sig under färd. 
4. Kontrollera att styrröret är korrekt justerat. 
5. Kontrollera att drivhjulet är centrerat mot rullstolen. Om skillnaden är med än 1 cm 
behöver cykelfronten justeras. Använd mitten på fotstödet för en visuell kontroll. För en 
korrekt justering följ beskrivningen i kapitel 7. Ett felaktigt justerat framhjul kan orsaka 
olyckor. 
 
Observera att säker användning av cykelfronten kräver träning och erfarenhet. För nya 
användare är det nödvändigt att cykla långsamt och försiktigt. Undvik branta backar och 
vägar i dåligt skick till du vänjer dig med din cykelfront. 



Sid 4 
2. Bruksanvisning för vår cykelfront 
 
2 a Hantering av cykeln 
 
Styrning: 
Cykelfronten styrs genom att vrida vevarmarna med händerna. Styrningen har en själv 
centrerande mekanism för en perfekt funktion vilket medför en rak riktning. Undvik 
plötsliga, kraftiga styrrörelsen, särskilt i hög hastighet. 
 
Bromsning: 
 
City Kid 
Denna modell har en trumbroms som drivs genom att trampa bakåt, vilket gör att du kan 
hålla händerna på handtagen medan du bromsar. Det finns ytterligare en v-broms 
(fälgbroms) som manövreras med handtag på ramens högra sida eller via ett handtag på 
vevarmens handtag. 
 
City 7, City Max, Ultra Sport, Lipo Smart 
Dessa modeller har en skivbroms och en v-broms (fälgbroms). Modellerna har frihjul som 
gör det möjligt att trampa bakåt när som helst. Bromsarna drivs med bromshandtag på 
vevarmens handtag. V-bromsen kan ge ett högt ljud när den används för första gången. Efter 
en viss tid försvinner ljudet av sig själv. City och Lipo Smart med tetra tillpassning har skiv- 
och fälgbroms, men bägge aktiveras genom att man trampar bakåt. 
 
Växling: 
 
City 7, City Max, City Kid, Ultra 
 
Modellerna har sina växlar (olika antal) integrerat i navet. City Max har även tre övre drev i 
vevpartiet. Beroende på modell och utförande är växelreglaget placerat i vevarmens 
handtag, reglage monterad mellan vevarmarna eller på ramens höger sida. City Max har två 
växelreglage monterad på höger och vänster handtag. 
 
Lipo Smart Para och Tetra 
Bägge modellerna har utanpåliggande växlar på Para växlar man via reglagen på vänster resp 
höger hand. På Tetra växlar man med hakan på reglaget som är placerat mellan vevarmarna. 
 
2 b Tips vid körning 
 
Med en Stricker cykelfront kopplad till din rullstol får du en trehjuling med alla fördelar och 
nackdelar. 
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En trehjuling är inte lika stabil som en rullstol i kurvor. Speciellt som nybörjare måste du vara 
medveten om detta och vänja dig vid din cykelfront träning. 
 
Detta innebär: inga plötsliga styrrörelser 
 
Du kan cykla med högre hastighet, men det är nödvändigt att vänja sig vid den högre 
hastigheten. Anpassa alltid din hastighet med hänsyn till den aktuella trafiksituationen. 
Observera: 
Cykla alltid med en hastighet som gör att du kan bromsa i tid för oförutsägbara situationer. 
Din cykelfront är inte en tävlingscykel. 
Kör med låg hastighet, särskilt i kurvor och/eller kritiska situationer, luta med din överkropp 
mot kurvriktningen (som en cyklist) för att undvika tipprisk. 
 
Råd till användare med barn: 
Kör ALDRIG din cykelfront med ett barn i knät. Du riskerar alvarliga skador! Barnet kan fastna 
med fingrarna i kedjan eller skadas av vevarmarna när du trampar. 
Därför, för ditt barns skull, ALDRIG barn i knät! 
För din egen säkerhet bör du använda cykelhjälm. 
Styrdämparen (gummibanden) håller framhjulet rakt och minskar styrrörelsen. 
Genom att luta dig framåt under bromsning minskar du risken att framhjulet låser sig. 
Det optimala är att använda hjulvikter vid körning i uppförsbackar för att öka greppet, ta 
även av eventuell ryggsäck eller andra saker som förflyttar viken från framhjulet. 
 
Följande manövrar är inte tillåtna: 
 

- Köra flera steg eller trappor (kraschrisk) 
- Cykla på snedden över en trottoarkant (kraschrisk) 
- U-sväng på branta gator (kraschrisk) 
- Kraftiga styrrörelser (kraschrisk) 
- Kraftig bromsning i kurvor (kraschrisk) 
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3. Beskrivning av cykelfront för rullstol 
Cykelfronten är en extra utrustningsenhet som kan fästas på nästa alla moderna rullstolar, 
lyssna med din återförsäljare om du har tveksamheter angående din rullstol. Med en 
cykelfront kopplad till din rullstol är det möjligt att åka längre sträckor med mindre 
ansträngning. Cykelfronten kan fästas utan extra tillbehör, utan hjälp i de flesta fall. Inga 
delar blir kvar på rullstolen när cykelfronten kopplats av. 
 

 
    
Bild 1 
 
Steer tube: Styrrör 
Cross tube: Tvärrör 
Side tube: Teleskoprör 
Clamps: Klämma (fastsättning) 
Spanner: Uppresningskoppling, Manuell eller Automatisk (Std) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Uppackning av cykelfront 
 
För transportändamål avlägsnas båda handtagen från vevarmarna och teleskoprören vänds 
uppåt. Efter att lossat de två bultarna S1L och S1R (se bild 8) med den medföljande långa 
insexnyckeln vrids sidorören till sitt normala läge (ca 90 grader i förhållande till styrröret) och 
fixeras. Skruva fast båda handtagen på vevarmarna med en 15 mm nyckel. (OBS! Vänster vev 
har en västergäng). 
 

    
Bild 2 
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5. Koppla på cykelfronten till rullstolen 
 
(Det finns även en video för justering av cykeln>> https://youtu.be/zsDofGQiV1w) 
När cykelfronten är anpassad till användaren och rullstolen (se kapitel 7) kan den vara fäst 
vid rullstolen 
 

- Öppna klämmorna så brett att de skjuts över de främre ramrören på rullstolen. 
Öppna inte för mycket. Annars kan bultarna lossna. 

- Lossa nyckelspakarna H2L och H2R (bild 6) så att den kan röra sig i slitshålet. Vrid 
klämmorna på ett sådant sätt att den är ungefär mitt i slitshålet. 

 
Bild 3  Bild 3 a 
 

- Håll cykelfronten i handtaget och koppla den på rullstolens framsida. Stäng sedan 
klämmorna (bild 6) på båda sidorna. VARNING: Dra år klämmorna med max 6-8 Nm! 

 
Tips 1: För att gör tillkopplingen ännu enklare, lås handbromsen på framhjulet. Detta unviker 
okontrollerade rörelser på cykelfronten. Låser du även bromsen på rullstolen har du båda 
händerna fria att fästa cykelfronten. 
 

- Skjut handtaget framåt för att lyfta rullstolens framhjul och fäst sedan spakar H2L 
och H2R (bild 6). 

 
Observera: 
Handtaget måste skjutas till spakarna är i spårets främre ändes hål (ovanför urtaget, bild 4). 
Fortsätt trycka handtaget med en hand medan du fixerar spakarna med den andra handen. 
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Skjut spaken fram till spårets hål (slits) 

 
Bild 4 
 
Modeller med automatisk klickjustering (standard) 

- De automatiska klickinställningarna måste vara upplåsta så att spårhålen är synliga. 
Om detta inte är fallet låser du upp den automatiska justeringen genom att öppna 
blecken och vridklämmorna. 

- Stäng sedan blecken; annars kan du skada dig själv när du vrider på klämspakarna. 
- Skjut handtagen framåt tills rullstolens framhjul och automatisk justering snäpper sig 

på plats på båda sidorna. Stiftet måste vara synligt (se bild 5). 
 

 
Bild 5 Stiftet måste komma ut på båda sidorna! 
 
Observera! 
 
När du ansluter cykeln till rullstolen, se till att klämmorna är parallella med rullstolens rör. I 
annat fall kan PVC-skyddet skadas. 
 
Innan du börjar cykla, se till att PVC-skyddet på klämmorna är oskadade. Delen PVC-skydd är 
slitdelar och är fråntagen garantin! 
 
Om det finns skador på rullstolsröret orsakade av skadat PVC-skydd (repor) är Stricker inte 
ansvariga. 
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6. Koppla av cykelfronten från rullstolen 
 

- Lossa de två spakarna H2L och H2R (bild 6); rullstolens framhjul kommer ner på 
marken. 

- Lossa sedan spakarna H1L och H1R och ta av cykelfronten. 
 

  
Bild 6 
  
Slot hole: Spårhål 
Jam nut: Låsmutter 
Spanner: Spännarm 
Jam nut: Låsmutter 
Clamp: Klammer   
   
Modeller med automatisk klickjustering (standard) 

- Öppna blecken på båda sidorna genom att skjuta dem bakåt. 
- Tryck cykelfronten med handtaget framåt för att frigöra de automatiska 

justeringarna. Bultarna trycks automatiskt tillbaka genom klaffarna och öppnas 
(blecken snäpper på utsidan). 

- Ta tillbaka handtaget och låt rullstolens framhjul sakta komma ner. 
 
Observera! Försök aldrig skjuta tillbaka bultarna (stiften) med kraft, blecket kan böjas! Lossa 
sedan H1L och H1R och ta av cykelfronten från rullstolen. 

  
Slot hole: Spårhål 
Jam nut: Låsmutter 
Spanner: Justeringsmutter 
Clamp: Bleck (klaff) 
 
 
 
 
Bild 7  
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7. Justera cykelfronten till användaren 
 
Cykelfronten kan tillpassas de flesta rullstolar. Justeringen är individuell beroende på 
användaren. Hela justeringsprocessen görs bara en gång därefter fäster du enkelt bara 
cykelfronten på rullstolen och kör. Ytterligare justeringar är inte nödvändiga. 

 
 
Bild 8 
S2L 
Cross tube: Tvärrör 
S2R 
Angle connector: Vinkel 
anslutning  
S1L  S1R 
Safety tip: Säkerhetstips 
Side tubes: < Teleskoprör> 
Lenghtwise movement: 
Länggående 
justering   
S3L  S3R 
H1L  H2R 
Width of wheelchair: 
<Rullstolsbredd> 

 
 
7 a Justera cykelfronten till rullstolens bredd 
 
För justering, lägg cykelfronten på golvet. När du tittar på cykeln från sidan bör de två 
sidorören ha en vinkel på ca 90 grader i förhållande till styrröret. Vinkeln måste vara 
densamma på båda sidorna. Du kan kontrollera detta genom att rikta det bakre röret över 
det främre. 
Lossa bultarna S1L och S1R för justering. 
Mät nu rullstolens bredd vid ramens främre rör. Om ramens rör inte är parallella (v-front) 
måste teleskoprören vridas. För att göra detta lossa bultarna S3L och S3R och justera vinkeln 
till rullstolens vinkel. Se till att sidorören är justerade till samma längd. Fäst inte bultarna helt 
i detta skede. 
Lossa bultarna S2L och S2R och för sidorören till bredden på rullstolen. Sidorören ska ha 
ungefär samma vinkel i förhållande till styrröret. 
Fäst inte bultarna helt (se bild 9). 
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Säkerhetstips: Vinkelanslutningen måste skjutas helt in i tvärröret. Dra inte ut röret för att 
justera bredden, det görs via utvinkling. 
 
Bild 9 
 

 
 
Korrekt                                    Felaktig 
 
7 b Första tillpassningen för rullstolen 
 
Sätt cykelfrontens klämmor på rullstolen, placerad på en plan yta. Bultarna S1L och S1R 
enbart fästa så drivhjulet kan flyttas i alla riktningar. Se till att hjulet är rakt. 
Drivhjulet måste vara exakt i rullstolens symmetriaxel. Avvikelser på 1 cm är acceptabla. 
Använd mitten av fotstödet för att kontrollera. Felaktig justering av hjulet kan leda till 
olyckor genom felaktig riktning och vibrationer. Kontrollera drivhjulets justering före varje 
cykeltur. 
 
För att göra justeringen enklare kan du göra en mall (som visas på bild 10) av kartong. Detta 
säkerställer att drivhjulet är exakt mitt i symmetrin axel. 
 

 
Bild 10 
Adjustment stencil: Justerings mall 
Drive-wheel of the handbikr: Drivhjul på 
cykelfronten 
Symmetry axis: Symmetri axel 
Front wheels of thw wheelchair: Framhjulen 
på rullstolen 
 
  
 



Kör rullstolen mot mallen och se till att båda framhjulen har samma avstånd från 
symmetriaxeln. Sätt drivhjulet på cykelfronten exakt på symmetrilinjen. Se till att 
cykelfronten står upprätt och inte är lutad åt sidan. 
 
Observera följande justeringsintruktioner. 
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7 c Justering av hand-vevarms position 
 

 
 
 Bild 11 
 
Cykelfronten är fastspänd på rullstolen; framhjulen har inte lyfts än (bild 11). Handtagen bör 
ha ett avstånd på 1-2 cm från låren när vevarmarna hänger ner. Om avståndet inte är 
korrekt måste cykelfronten sänkas eller höjas. Därefter måste du lossa på bultarna S1L och 
S1R. Se till att vinkelanslutningen inte skjuts ut från tvärröret. För att undvika spänning på 
ramen, lossa också bultarna s3L och S3R på sidorören. Om handtagen är för långt bort eller 
för nära överkroppen kan du också ändra längden på sidorören/teleskopröret (bultarna S3L 
och S3R måste vara lösa). Lossa i så fall även bultarna S1L och S1R för att undvika spänning. 
Dra åt alla bultar innan du lyfter framhjulen. Kontrollera justeringarna igen efter att du lyft 
fram och korrigera vid behov. 
 
Tips: Använd alltid den medföljande insexnyckeln för att dra åt bultarna (6 mm).  
 
Med denna insexnyckel kan du dra åt bultarna korrekt.  
Observera vridmomentslistan i bilagorna. 
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7 d Avstånd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 11 a 
 
 
  
 
Modeller: 
 

 
 
 
 
7 e Inställning av markfrigång (avstånd rullstolens framhjul och mark) 
 
Bild 11  
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Cykelfronten är fastspänd på rullstolen, framhjulen står på golvet. Lossa låsmuttrarna på 
spännarmen (OBS: väster- och högergängad). Spännarmens längd kan ändras genom att 
vrida. Som riktvärde är spakarna H2L och H2R ska vara mitt i spårhålet. Spakarna H2L och 
H2R måste vara i samma position på båda sidorna. 

 
H2R(H2L) 
Slot hole: Spårhål 
Jam nut: Låsmutter 
Spanner: Spännarm 
Clamp: klammar 
H1R(H1L) 
  
 
  
 

Bild 12 
 
Modeller med automatisk klickjustering (standard) 
Öppna den automatiska justeringsmuttern. Blecket öppnas. Längden på automatiska 
justeringen kan ändras genom att vrida på justeringsmuttern. 

 
 
 
H1R(H2L) 
Snap-in slot: Spårhål  
Flap: Bleck (klaff) 
Adjuster nut: Justeringsmutter 
Jam nut: Låsmutter 
S4R(S4L) 
  
   
 

 
Bild 13 
Ju längre den synliga delen av snäppfästet är, desto högre lyfter framhjulen. En bra 
utgångspunkt är 1 cm synlig längd på spåret.Inställningen måste vara densamma på båda 
sidorna. När framhjulen lyfts ska båda sprintarna snäppa ut samtidigt. Detta är nödvändigt 
för en perfekt funktion. 
 
7 f Rör City Kid 
 
För att flytta teleskopröret lossar du bara stoppmuttern (muttrarna). 
 
Observera: Öppna varken bulten M1 (pil) eller bultarna IS 1 eller IS 2. 
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Om justeringsutrymmet inte är tillräckligt kan fästet vid klämman bytas till ett annat hål. Byt 
ut bultarna S4L och S4R (se bild 13 till ett av de 3 hålen. 
Kontrollera markfrigången genom att lyfta framhjulen. Markfrigången bör vara mellan 2-3 
cm. Om avståndet inte är korrekt justerar du avståndet enligt beskrivningen ovan. 
Kontrollera vevläget igen med upphöjda framhjul och justera vid behov. 
 
8. Funktion av automatisk klick-in justerare 
 
Den patenterade automatiska justeraren möjliggör en genialt enkel lyftning av rullstolens 
front, framhjul och snabbt redo för körläge. 
 
Att klicka loss den automatiska justeraren fungerar bara när sprinten avlastas. Tryck färför 
cykelfronten framåt på handtaget. 
 
Observera! Försök aldrig att trycka tillbaka sprintarna med kraft, blecket kan böjas! 
 

 
 
Bild 14 
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9 Funktion av cykelfrontens styrning 
 
På den övre delen av gaffeln hittar du en enhet till styrdämparen. Flera gummiringar tar 
alltid gaffeln tillbaka till en rak position. 
 

 
 
Bild 15 
 
Det nedre röret som håller gummiringarna är utformat för att justera gaffelns riktning 
genom att svänga höger och vänster. 
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10 Service/underhåll 
 
Däcktrycket på drivhjulet står på däckets sidovägg. På löst underlag och/eller uppförskörning 
rekommenderas att sänka trycket till 2 bar (30 PSI) för att öka greppet. 
 
Ge din cykelfront en regelbunden servicekontroll för att den ska fungera bra länge. Modellen 
City 7 är utrustad med en Sachs Super 7 eller Shimano Nexux växel. Du hittar beskrivning av 
naven i bilagan. Modellen City Max och Ultra är utrustad med ett Sachs 3x8 växelsystem. 
Navet är underhållsfritt. Rengör och smörj kedjan regelbundet. Kontrollera den övre växeln 
regelbundet och justera vid behov för att möjliggöra en smidig växling. 
 
Din återförsäljare eller cykelbutik kan göra dessa kontroller åt dig om du inte känner till 
någon av de ovan beskrivna servarna. Beskrivning av de olika växlarna finns i bilagorna. 
 
Underhåll av ramen 
 
Alla skruvar/bultar på de icke rörliga delarna av ramen måste dras åt ordentligt (insexnyckel 
6 mm). Tvärrörets bultar måste dras åt mycket ordentligt för att undvika att det glider av 
rörelsen. Om cykelfronten ofta fästs på olika rullstolar rekommenderar vi att smörja lite fett 
på bultarna S1L, S1R, S3L och S3R. Om problem uppstår på din cykelfront vänligen vänd dig 
till din återförsäljare eller till oss på Stricker. 
 
Råd för användning av cykelfronten nära havet (saltvatten i luften) 
 
När du använder eller förvarar cykeln vi havet måste du vara uppmärksam på den salta 
luften. För att undvika korrosion på ramen och komponenter (motor, bromsar etc.) rengör 
den med sötvatten från saltrester. Rengör cykelfronten med en svamp och varmt vatten för 
att ta bort saltavlagringar. Vi rekommenderar rengörningsvätska från Sonax. Var 
uppmärksam så att inget vatten tränger in i kontrollboxen. 
 

 
 
Art nr 873027-0      873026-0 
 
Standard tillbehör 
 
Insexnyckel (lång) 6 mm 
Framlampa 
Baklampa 
 



Sid 19 
 
11 Stödben 
 
För att justera vinkeln öppna bult A. Stödbenet ska röra marken nära framhjulen. 
För att lossa stödbenet tryck bara på knappen B. 
Använd greppskruven C för att justera rörlängden. 
Vid cykling kan stödbenen vara kvar på cykelfronten eftersom de lyfts upp samtidigt med 
rullstolens framhjul. 
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12 Bilaga A: Vridmomentslista 
 
Lista vridmoment 
 
Vänligen dra åt bultarna på cykelfronten med följande vridmoment: 
 

 
Vridmoment för de inre växelnaven finns i tillverkarnas manualer i bilagan. 
Modell City 7 levereras med ett Shimano-nav; modellen City Max och Ultra 21 är utrustade 
med 3x8 växlar. 
 

1. Bult vid vevarmen 20 N/m 
2. Ergo-handtagen 20-25 N/m 
3. Styrrör M13 15-24 N/m 
4. Stoppmutter på huvud 2-7 N/m 
5. Bultar vid aut.justerare 5-10 N/m 
6. Bult M8 klämma/sidorör 2-5 N/m 
7. Bult broms kapillär 1-3 N/m 
8. Bult broms 5-7 N/m 
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