
Egenkjørt og ledsagerstyrt

Tessier Tempo Februar 2021

Standardutstyr Tessier Tempo Uniski egenkjørt:

Ramme 

Sete 

Rossignol alpinski

Heisutløser

Öhlins Quickset system demper

Tracer krykkeski

Aktiv fotbøyle

Tessier Tempo er for alle, både aktive personer og personer med behov 
for ulik grad av støtte og tilrettelegging. Sitskiene til Tessier Tempo egner 
seg veldig godt til både egenkjøring og ledsagerkjøring. Det fleksible 
utvalget Tessier Tempo tilbyr, gir trygghet til nye alpine ledsagere og er 
samtidig utfordrende og spennende for erfarne og gode alpinister. Tessier
Tempo er en sitski som kan fås med én eller to ski, justerbar demper for 
ulike vektklasser og flere setevalg. Tessier Tempo passer for unge og 
voksne med setebredde fra 28-44 cm.

Demping er viktig 
Demping er viktig både for bruker og en eventuell ledsager. En god 
demper bidrar til økt komfort og stabilitet og gir god flyt mot underlaget 
uansett forhold. God demping er også viktig for å avlaste støt på blant 
annet rygg og nakke. Öhlins SX eller PRC demper er anbefalte alternativer 
som er individuelt tilpasset etter din vekt og har i tillegg returdemping 
som sørger for ekstra god komfort og kontroll over sitskien. Med Öhlins
PRC kan du i tillegg regulere kompresjonen (dempingen ned) og 
returdempingen.  

Tessier Tempo Uniski egenkjørt
Tessier Tempo Uniski egenkjørt er sitskien for både viderekommende og 
nybegynnere som ønsker eller har som mål å kjøre selv. Den er lett, svært 
enkel å manøvrere takket være en aktiv sittestilling, suveren demping og 
kvalitetsski fra Rossignol. Tempo Uniski fungerer godt til fritidsbruk 
sammen med venner og familie, men også for den mer aktive brukeren 
som søker fart og spenning. Tempo Uniski er valget for deg som kjører i 
varierte snøforhold i preparerte løyper. 

Tessier Tempo Dualski egenkjørt
Tessier Tempo Dualski egenkjørt er mye mer enn en biski. Dualskibasen
(foten) er dynamisk, som gjør skiene uavhengige, presise og gir god 
kontakt med underlaget uansett snø- og løypeforhold. Dualskibasen er 
også justerbar, som tillater deg å tilpasse carvingen etter ferdigheter og 
forhold. Tempo Dualski leveres med kvalitetsski fra Rossignol. Tempo 
Dualski er meget allsidig og er valget for deg som kjører i varierte 
snøforhold i alle slags løyper. 

Krykkeski
Alle våre egenkjørte sitski tilbys med Tessier sine egne Tracer krykkeski. 
De nyutviklede krykkeskiene er svært solide, enkle i bruk og de letteste på 
markedet. De er justerbare i lengden og skituppen er vinkeljusterbar og 
tilpasses etter ferdigheter eller kjørestil. På framsiden av skituppen er det 
montert pigger, som benyttes til å forflytte seg på flatmark. For enklere 
avstigning i stolheis tilbys krykkeskiene med «off load assist», en hendel 
som påmonteres i underkant av håndtaket på krykkeskia. 

Standardutstyr Tessier Tempo Dualski egenkjørt:

Ramme 

Sete 

Rossignol alpinski, par

Heisutløser

Öhlins Quickset system demper

Tracer krykkeski

Aktiv fotbøyle

Tessier Tracer krykkeski

Tessier Temo Uniski,
egenkjørt

Tessier Temo Dualski,
egenkjørt



Tessier Tempo

Standardutstyr ledsagerstyrt Dualski:

Ramme

Bucket seat

Rossignol alpinski, par

Heisutløser for ledsager  

Öhlins Quickset system demper

Ledsagerbøyle leddet m/sikringstau 

Ledsagerpakke 

Hvilende fotbøyle

Standardutstyr ledsagerstyrt Uniski:

Ramme 

Sete

Rossignol alpinski 

Heisutløser for ledsager  

Öhlins Quickset system demper

Ledsagerbøyle leddet 
m/sikringstau  

Ledsagerpakke

Aktiv fotbøyle 

Tessier Tempo Uniski ledsagerstyrt
Tessier Tempo Uniski ledsagerstyrt er sitskien for barn og unge opp til 50 
kg. I vektklassen opp til 50 kg anbefaler vi én ski for best marktrykk da to 
ski med lette brukere gir dårligere marktrykk og gjør den vanskeligere å 
manøvrere. Velg mellom aktiv eller hvilende fotbøyle etter behov. Tempo 
Uniski er svært lettkjørt og gir en særdeles god opplevelse både for bruker 
og ledsager.    

Tessier Tempo Dualski ledsagerstyrt
For brukere over 50 kg anbefaler vi Tessier Tempo Dualski da marktrykket 
fordeles bedre på to ski, enn én ski. Tessier Tempo Dualski ledsagerstyrt 
gir maksimal komfort og skiglede både for ledsager og bruker uansett 
funksjonsnedsettelse. Velg mellom aktiv eller hvilende fotbøyle etter 
behov. Tempo Dualski gir opplevelsen av svært god kontroll og 
skiopplevelse for bruker og både nye og erfarne alpine ledsagere.

Valg av sete
I tillegg til standard seter finnes de ekstra komfortable og ergonomiske 
setene, Bucket seat og Grand Comfort sete.
Bucket seat er setet for personer som trenger mer avlastning og støtte for 
rygg og hode. Med regulerbar rygg gis muligheten for en mer 
fremoverlent sittestilling ved ønske om mer aktiv deltagelse i skikjøringen.

Grand Comfort er for personer med tyngre funksjonsnedsettelser eller 
som ønsker best mulig komfort. Ryggen er fiksert i en mer bakoverlent 
posisjon og setet er fylt med behagelig viskoelastisk skum heltrukket med 
skai med spesielt gode trykkfordelende egenskaper. 

Begge setene er utstyrt med en 4-punkts sele for god støtte. 
Personer som har god bevegelighet i overkroppen oppfordres til å bruke 
standard sete for høyere delaktighet i skikjøringen. 
Alle setene er komfortable, og materialene er av høy kvalitet. Setene er 
laget av kompositt og glassfiber med karbonforsterkning. Ryggen og 
sidene av setene er polstret med vanntett skum. Seteputen er laget av 
viskoelastisk skum som gir god trykkavlastning, sittekomfort og stabilitet. 

Ledsagerbøyle
Ledsagerbøylen er leddet og avtagbar. En leddet ledsagerbøyle gir 
maksimal kontroll på sitskien uten å bruke mye kraft. I tillegg kommer 
ledsager på god avstand fra sitskien, slik at ledsagers ski ikke kommer i 
konflikt med skiene på sitskien. 

Skiheiser
Tessier Tempo sitski, egenkjørt og ledsagerstyrt kan brukes i alle typer 
skiheiser. To sterke gass-sylindere hjelper deg å få sitskien opp i 
stolheisposisjon, der kan den også låses ved ledsagerstyrt sitski.

Tessier Tempo Dualski, ledsagerstyrt 
med bucket seat

Bucket seat

Grand Comfort sete

Standard sete for Uniski egenkjørt, 
Uniski ledsagerstyrt og Dualski 
egenkjørt

Tessier Tempo Uniski ledsagerstyrt med 
leddet ledsagerbøyle

Tessier Tempo Uniski, ledsagerstyrt

Tessier Tempo Dualski ledsagerstyrt i 
stolheisposisjon



HMS.nr. Art.nr. Beskrivelse

285940 01MBA-N Tessier Access/Tempo assistansebøyle m/sikringstau

215264 9MBP-N Tessier Access/Tempo ledsagerbøyle leddet m/sikringstau

257086 09LPD Tessier Access/Tempo heisutløser for ledsagerbøyle leddet m/sikringstau

150170 100-02 Bardum sitski kompl. ledsagerpakke

285986 4G-1 Tessier sete str 1 SB-33 SD-45 RH-42

285987 4G-2 Tessier sete str 2 SB-35 SD-45 RH-42

285993 4G-3 Tessier sete str 3 SB-37 SD-45 RH-42

285988 4G-4 Tessier sete str 4 SB-39 SD-45 RH-42

285989 4G-5 Tessier sete str 5 SB-41 SD-45 RH-42

285990 4G-6 Tessier sete str 6 SB-44 SD-45 RH-42

285949 01WRP010 Tessier Access/Tempo barnefotbøyle, forhøyet

189690 ZD18 Tessier Access/Tempo/Scarver bentrekk sort

189706 ZD26 Tessier fikseringshanske til krykkeski, par

285966 ZS14 Tessier Access/Tempo/Scarver magebelte 3-delt

159111 200.700 Transporttralle sitski 1 ski

231726 200.700D Transporttralle sitski 2 ski

213002 6008 Sitski transportbag

285961 06TRP Tracer krykkeski hendel for off load assist, par

285963 06SUP Super-Lite krykkeski, par

252525 AMOSX Tessier Tempo Öhlins SX demper

231720 AMOPRC336 Tessier Tempo Öhlins PRC336 demper

285959 01MVPU-N Tessier Tempo Uniski forlenget utløserhendel til stolheisposisjon

285958 01MVPD-N Tessier Tempo Dualski forlenget utløserhendel til stolheisposisjon

04MODIF Tessier spesialtilpasset sete/rygg på mål

1133-08-100 Bardum gummislange 120cm til ringreim heisutløser

6029 Bardum varmepose str S til Sitski

6006 Bardum varmepose str M til Sitski

6030 Bardum varmepose str L til Sitski

6031 Bardum varmepose spesialmål til sitski

285940 01MBA-N Tessier Access/Tempo assistansebøyle m/sikringstau

215264 9MBP-N Tessier Access/Tempo ledsagerbøyle leddet m/sikringstau

Sitski varmepose

HMS.nr. Art.nr. Beskrivelse

206931 9MUOQ-N Tessier Tempo Uniski, egenkjørt *

285936 9MDOQ-E Tessier Tempo Dualski, , egenkjørt *

231727 9MUOQ-L Tessier Tempo Uniski, ledsagerstyrt *

214315 9MDOQ-N Tessier Tempo Dualski, , ledsagerstyrt *

Tessier Tempo egenkjørt og ledsagerstyrt

Tessier Tempo art.nr. og tilbehør

Tilbehør Tessier Tempo egenkjørt

Tessier Tempo Uniski 
ledsagerstyrt med 
transporttralle 1 ski

HMS.nr. Art.nr. Beskrivelse

285986 4G-1 Tessier sete str 1 SB-33 SD-45 RH-42

285987 4G-2 Tessier sete str 2 SB-35 SD-45 RH-42

285993 4G-3 Tessier sete str 3 SB-37 SD-45 RH-42

285988 4G-4 Tessier sete str 4 SB-39 SD-45 RH-42

285989 4G-5 Tessier sete str 5 SB-41 SD-45 RH-42

285990 4G-6 Tessier sete str 6 SB-44 SD-45 RH-42

285991 4BA Tessier Bucket seat SB-41 SD-45 RH-80

215417 04GBGC-B Tessier Tempo Grand Comfort sete

231724 01MRA-N Tessier Tempo Dualski fotbøyle, aktiv

257091 01MRR-N Tessier Tempo Uniski fotbøyle, hvilende

285949 01WRP010 Tessier Access/Tempo barnefotbøyle, forhøyet (kun til 01MRA-N)

231725 SBTTD Tessier Tempo Uniski/Dualski støtteben til ledsagerstyrt, par 

189690 ZD18 Tessier Access/Tempo/Scarver bentrekk sort

285966 ZS14 Tessier Access/Tempo/Scarver magebelte 3-delt

159111 200.700 Transporttralle sitski 1 ski

231726 200.700D Transporttralle sitski 2 ski

213002 6008 Sitski transportbag

285940 01MBA-N Tessier Access/Tempo assistansebøyle m/sikringstau

285957 09LPS Tessier Access/Tempo/Scarver heisutløser egenkjørt

253387 06TR Tracer krykkeski, par

285961 06TRP Tracer krykkeski hendel for off load assist, par

285963 06SUP Super-Lite krykkeski, par

189706 ZD26 Tessier fikseringshanske til krykkeski, par

252525 AMOSX Tessier Tempo Öhlins SX demper

231720 AMOPRC336 Tessier Tempo Öhlins PRC336 demper

04MODIF Tessier spesialtilpasset sete/rygg på mål

1133-08-100 Bardum gummislange 120cm til ringreim heisutløser

6029 Bardum varmepose str S til sitski

6006 Bardum varmepose str M til sitski

6030 Bardum varmepose str L til sitski

6031 Bardum varmepose spesialmål til sitski

285986 4G-1 Tessier sete str 1 SB-33 SD-45 RH-42

Tilbehør Tessier Tempo ledsagerstyrt

3-delt magebelte

Varmepose til sitski

Sitski transportbag

Tessier Tracer krykkeski Superlite krykkeski

Fikseringshanske Støtteben

Aktiv fotbøyle

Hvilende fotbøyle

*På avtale

Tracer krykkeski hendel 
for off load assist



Tekniske data Uniski egenkjørt Tilleggsinformasjon

Vekt 16 kg

Lengde 90 cm* *Uten alpinski

Bredde 53 cm* *Med det største sete

Høyde 73 cm* *Med det største sete

Legglengde 32-60 cm

Brukervekt maks 100 kg

Setebredde fra-til 28-45 cm

Antall ski 1 Rossignol

Demping Ja

Returdemping Nei* *Tilbehør

Skiheis Alle

Sitski varmepose

Tessier Tempo art.nr. og tilbehør

Bardum AS •     bardum.no • post@bardum.no     • tlf. 64 91 80 60     •    Håndverksveien 8, 1405 Langhus

Teknisk data Tessier Tempo Uniski egenkjørt
Tekniske data Dualski egenkjørt Tilleggsinformasjon

Vekt 20 kg

Lengde 90 cm* *Uten alpinski

Bredde 53 cm* *Med det største sete

Høyde 73 cm* *Med det største sete

Legglengde 32-60 cm

Brukervekt maks 140 kg

Setebredde fra-til 28-45 cm

Antall ski 2 Rossignol

Demping Ja

Returdemping Nei* *Tilbehør

Skiheis Alle

Teknisk data Tessier Tempo Dualski egenkjørt

Tekniske data Uniski ledsagerstyrt Tilleggsinformasjon

Vekt 18 kg

Lengde med ledsagerbøylen 125 cm* *Uten alpinski

Lengde uten ledsagerbøylen 90 cm* *Uten alpinski

Bredde 53 cm* *Med det største sete

Høyde med ledsagerbøylen 115 cm

Høyde uten ledsagerbøylen 73 cm* *Med det største sete

Legglengde 32-60 cm

Brukervekt maks 100 kg

Setebredde fra-til 28-45 cm

Antall ski 1 Rossignol

Demping Ja

Returdemping Nei* *Tilbehør

Skiheis Alle

Avtagbar ledsagerbøyle Ja

Teknisk data Tessier Tempo Uniski ledsagerstyrt
Tekniske data Dualski ledsagerstyrt Tilleggsinformasjon

Vekt 24 kg

Lengde med ledsagerbøylen 125 cm* *Uten alpinski

Lengde uten ledsagerbøylen 90 cm* *Uten alpinski

Bredde 53 cm* *Med det største sete

Høyde med ledsagerbøylen 115 cm

Høyde uten ledsagerbøylen 73 cm* *Med det største sete

Legglengde 0-52 cm*

Brukervekt maks 140 kg

Setebredde fra-til 28-45 cm

Antall ski 2 Rossignol

Demping Ja

Returdemping Nei* *Tilbehør

Skiheis Alle

Avtagbar ledsagerbøyle Ja

Teknisk data Tessier Tempo Uniski ledsagerstyrt


