
Eräkärryn käyttäminen 

• Lue ensin nämä ohjeet ja katsele kuvat. 
• Laita kärry vetokuntoon.  
• Säädä vetovyö niin että se on napakasti mutta ei purista kyljistä 

liikaa.  
• Heiluta lantiota sivusuunnassa. Mikäli kärry pysyy paikallaan mutta 

vartalo liikkuu vyön sisällä niin kiristä aisoja   
• Säädä  valjaat niin että vetovyön alareuna on navan yläpuolella.  Jos 

vyö on lantiolla niin silloin se voi hiertää ihoa. Mitä alempana vyö 
on niin sitä raskaampi kuorma on olkapäille. Kärryn pitää liikkua 
vartalon mukana. 

• Vetovyön korkeus vaihtelee kokemuksen lisääntyessä 
• Suorita ensimmäinen pikku lenkki ilman kuormaa. 
• Lisää pikkuhiljaa kuorman painoa.   
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Eräkärryn pakkaaminen 

• Pakkaa rinkka tai varustesäkki niin että kaikki 
painavat tavarat ovat alhaalla. 

• On tärkeätä että kuorman painopiste on 
mahdollisimman alhaalla. 

• Makuupussi tai makuualusta kärryn ja rinkan 
väliin.  

• Kun rinkka on pystyssä kärry on paljon kevyempi 

• Kärryn etupuolelle voit laittaa päivärepun johon 
saat kätevästi kaikkea pikkutavaraa. 
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Eräkärry pakattuna 

Makuupussi tai 
Makuuaulsta 

Teltta 

Päiväreppu 



Kärryn mukana tulee varaosapaketti 

joka sisältää: 

• Jakoavain 

• 2 kpl 13 mm kiintoavain 

• Kuusiokoloavain 

• Rengasraudat 

• Varasisäkumi 

• Pumppu 
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Eräkärryn huoltaminen 

• Puhdista kärry aina käytön jälkeen. 

• Ennen tavaroiden lastausta tarkista aisojen 
pulttien kireys 

• Matkalla tarkista pulttien kireys päivittäin. 

• Kärryn levyn ulkoreuna on käsitelty värillisellä 
puuöljyllä. Käsittele reuna ainakin kerran 
vuodessa puuöljyllä  
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Valjaat ovat säädettävissä edestä ja takaa 
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Varmista että tappi on pohjassa.  

Kiristä kääntökahva ja voit pitää 

kiinni siipimutterista 
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Aisojen säätäminen 

13 mm lenkkiavaimella irrotetaan pultti 

ylä- ja alapäässä.  Aisan pituutta 

voidaan näin säätää 100 mm jaolla 

13 mm lenkkiavaimella hellitetään mutteria 

ja voidaan säätää aisojen leveyttä. Aisojen 

pitää olla tukevasti kyljissä. 



Vakaajatankoa 

säädetään niin että 

mutterit löysennetään 

ja pultista säädetään 

13mm lenkkiavaimella 

Vakaajatangolla 

tehdään aisojen 

lopullinen leveyssäätö 
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Tämän pultin tulee pyöriä mutta 

siinä ei saa olla väljää.  Säätö 

tapahtuu 13 mm kiintoavaimella 

ja kuusiokoloavaimella pidetään 

kiinni 

Vetovyön pultin säätäminen 
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Kuusiokoloavaimella pultti 

kiristetään vetovyöhön. 

Tarkista että aisassa oleva 

pultti pyörii.  

Pultin kireys on sopiva kun 

vyö pysyy tasapainossa 

kun kärryä puetaan. 
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Mikäli vyössä tuntuu klappia niin pidä 

kuusikoloavaimella pultin päästä 

kiinni ja kiristä lenkkiavaimella  

lukitusmutteria niin että välys jää 

lähes olemattomaksi. 

Pultin pitää kuitenkin pyöriä aisassa 
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Painavimmat tavarat 

alas 

Kun 

käyttökokemusta 

kertyy niin silloin voit 

ottaa kävelysauvat 

käyttöön, ne 

helpottavat menoa 

jyrkissä ylämäissä 



Vetämisessä tulevia ongelmia 

• Jos tuntuu että eräkärry kulkee vinossa niin tarkista  
olkaimien pituus. 

• Jos toinen olkain tuntuu painavammalta niin tarkista 
kuorman tasapaino.  

• Mikäli aisat tuntuvat liikkuvan ylä-alasuunnassa tarkista 
pulttien kireys. 

• Jos kärry tulee kantapäille jyrkässä ylämäessä niin 
aisoja pitää pidentää. 

• Mikäli kärry tuntuu kiemurtelevan niin tarkista renkaan 
ilmanpaineet. 

• Mikäli kärry nypyttää  vetäessä epämiellyttävästi niin 
vyö on liian löysällä. 
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