
Skötsel av hjul
Att underhålla och sköta om hjulen är viktigt. Slarvar du med detta så kan själva styrnin-
gen av barnvagnen påverkas negativt. Se därför till att hjulen alltid har tillräckligt med 
luft, att olja in dem regelbundet och alltid torka av dem från smuts och småsten. 

Hjulen kan smörjas in med bland annat finmekanikolja. Det är en universal olja som kan 
användas till såväl barnvagnar som cyklar m.m. Den är fri från syror och silikon och bildar 
inte hartser. 

När du ska smörja in hjulen tar du först av hjulen från vagnen. Rengör både navet, ekrar-
na och fälgarna. När detta är gjort så oljar du in den yttersta delen av axeln och sedan 
sätter du tillbaka hjulet på sin rätta plats. 

Det är viktigt att tänka på att barnvagnar med hjulfästning av plast behöver i regel un-
derhållas mer än barnvagnar med en hjulfästning av metall.

Skötsel av barnvagnsklädsel
Även barnvagnsklädseln (tyget på vagnen) måste regelbundet skötas om, särskilt när det 
regnar eller snöar. Då kan ett regnskydd rekommenderas. Även om tyget är impregme-
rat, så kan fukten tränga igenom och bidraa till att tyget får fuktskador. Detta kan i sin tur 
leda till tyget börjar mögla. Har du en klädsel som du kan ta av vagnen så kan det vara 
bra att då och då tvätta den och sedan impregmera den på nytt. De allra flesta barn-
vagnsklädslar är gjorda av antingen nylon eller konstläder. Nylon andas bättre än vad 
konstläder gör, men konstläder är lättare att hålla rent. 

När solen skiner är det bra om vagnen undviker direkt solljus. När solen skiner på vagnen 
så bleks tyget och kan ge fula fläckar. Ett tips kan vara att lägga en handduk eller liknan-
de över suffletten för att skydda klädseln.

Förvaring
När du inte använder vagnen är det viktigt att du förvarar den torrt och undviker ställen 
där det är väldigt fuktigt. Förvara den inte utomhus när den inte används. Förvarar du 
vagnen i t.ex. ett fuktigt förråd eller garage så kan vagnen börja rosta.

Lastning av vagn
Barnvagnar kommer en rekommenderad vikt och det är väldigt viktigt att du följer detta. 
Det vanligaste är att barnvagnar har en maxvikt på ca 15 kg men detta kan variera. Det 
är tillverkaren som testar och beslutar om maxvikten. 

Du ska inte lasta något på barnvagnen när den är ihopfälld. Om vagnen belastas fel och 
ojämnt så kan vagnen bli skev. Tänk även på hur du kör vagnen. Den ska t.ex. aldrig dras 
upp för en trappa eller trottar då stötarna kan bidra till skador på vagnen som påverkar 
styrningen och andra viktiga funktioner. 


