Probeer een ﬁetsdrager altijd voor je hem koopt. Informeer bij de
winkel wat de mogelijkheden daarvoor zijn.
Elke ﬁetsdrager werkt net even anders. Probeer daarom verschillende merken en systemen.
Houd rekening met het maximale draaggewicht van de ﬁetsdrager.
Bij vrijwel alle ﬁetsdragers zijn extra’s te koop, zoals een oprijgoot
voor (zware elektrische) ﬁetsen, en extra bevestigingsriempjes die
het gebruiksgemak en de veiligheid verhogen.
Hoeveel bergruimte vergt de drager? Het bergvolume van de dragers
verschilt enorm.
Past de drager in de kofferbak? Dat is een veilige bergplaats, bijvoorbeeld op de camping.

Hoewel er op bepaalde punten grote verschillen zijn tussen de geteste dragers,
zoals het berggemak en het kantelen van
de constructie om de kofferbak van de
auto te kunnen openen, is de algemene
conclusie dat geen enkele drager een
feest is om te monteren en ﬁetsen erop te

In
Detail
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zetten en eraf te halen. Eén troost: hoe
vaker u het heeft gedaan, des te makkelijker het gaat.
Enkele tips voor de eerste paar keer.
• Draai bij auto’s met een rechte achterkant (Renault Espace-achtige modellen) het stuur van de achterste ﬁets een

UEBLER X21
NANO

Prijs: €480
Testoordeel: 7,8
• Inclusief hoes om op
te bergen.
+ Zeer compact op
te vouwen; relatief
eenvoudig in het
gebruik.
– De wielhouders zijn
van kunststof, dat op
de lange duur minder lang mee kan
gaan dan metalen
wielhouders.

PRO-USER
DIAMANT

Prijs: €325
Testoordeel: 7,2
• Inclusief berghoes.
+ Direct klaar voor
gebruik; wielgoot
aan te passen aan
diverse maten
ﬁets(banden); vouwt
zeer compact op.
– Bevestiging aan de
trekhaak gaat erg
zwaar; wielzekeringsriempjes zitten
ver naar achteren.

THULE EUROEURO
POWER 916

Prijs: €335
Testoordeel: 6,9
• Heel gemiddelde
ﬁetsdrager: geen uitschieters bij de beoordelingen.
+ Weinig kans op
beschadigingen aan
de auto en/of de
ﬁetsen.
– Heeft alleen een
7-pins stekker; niet
erg compact op te
bergen.
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T
TRAVEL
& CO
II

Prijs: €290
Testoordeel: 6,7
• Niet opvouwbaar,
wel gedeeltelijk
demontabel.
+ Vastzetten van ﬁetsen gaat eenvoudig.
– Scharniert aan de
voorkant, komt daardoor omhoog bij
kantelen; de bevestigingshendel aan de
zijkant is minder
logisch.
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Weging voor testoordeel
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6. MovaNext M2

€320 6,1
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7. Spinder Cross

€270 5,8
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8. Spinder Tour

€350 5,8
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Beste uit de test

++ Zeer goed

Beste koop

• Travel & Co II kost voor ANWB-leden €240.
• De Thule EuroPower 916 heeft sinds maart
andere achterlichten en spanbanden aan
de wielbevestiging. De MovaNext M2 wordt
in mei opgevolgd door de M3, met als verschil afsluitbare frameklemmen.
• De Bosal Compact is technisch gelijk aan
de Pro-User Diamant; de Thule EuroClassic
G6 LED 929 aan de 928, maar geschikt

THULE
EUROCLASSIC
G6 928

Prijs: €450
Testoordeel: 6,5
+ Kantelen gaat erg
makkelijk.
– Nauwelijks opvouwbaar en daardoor
lastig op te bergen;
zekeringssysteem
voor de wielen is niet
verstelbaar; past als
enige drager niet in
de kofferbak van de
auto.
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De winkel in

kwartslag, dat verkleint de kans op
beschadigingen.
• Kantel de ﬁetsdrager als er ﬁetsen op
staan uitsluitend met twee personen,
en houd de drager aldoor tegen. Let op:
dit vergt erg veel kracht.
• Trek minstens drie kwartier uit voor
het bevestigen van de drager en de
ﬁetsen. Dus niet vlak voor vertrek
‘effe snel’.
• Nieuwe ﬁetsdrager gekocht? Ga er
ruim voor de vakantie uitgebreid mee
oefenen: drager op de trekhaak, ﬁetsen
erop en ermee rijden. Dat bespaart vervelende verrassingen bij het daadwerkelijke vertrek.
• Zet de trappers van de ﬁetsen eerst in
de goede positie voor u ze vastzet. Let
ook op de positie van de trappers ten
opzichte van de hendel om de drager te
kantelen en ten opzichte van de sloten.
• Haal bij het aﬂaden van de ﬁetsen eerst
de riempjes van de wielen los en dan
pas de frameklem, anders valt de ﬁets
op uw hoofd als er iets misgaat.

e

FIETSDRAGERS GESCHIKT VOOR E-BIKES

MOVANEXT
M2

+ Goed

Redelijk

voor drie ﬁetsen; de Thule Europower 915
aan de 916, maar heeft een 13-pins stekker,
de Uebler F22, F32 en F42 aan de X21
Nano, maar zijn niet kantelbaar; de MovaNext M2 Verto aan de geteste M2, maar
met opklapbare frameklemmen.
• Voor de test is van de Spinder Tour en
Spinder Cross een vroeg model gebruikt,
waar nog geen gebruiksaanwijzing bij zat.

Prijs: €320
Testoordeel: 6,1
• Klemt zich vast op
de trekhaak door
hem uit te klappen.
+ Direct klaar voor
gebruik; vouwt compact op.
– Niet kantelbaar;
de drager wordt
gezekerd met een
los slotje, wat makkelijk vergeten kan
worden.

SPINDER
CROSS

Prijs: €270
Testoordeel: 5,8
• De achterlichten zijn
in de breedte verstelbaar.
+ Direct klaar voor
gebruik.
– Het kantelsysteem
is relatief onhandig;
en de wielhouders
zijn lastig in te stellen vanwege het
ontbreken van markeringen.

– Matig

–– Slecht

FABRIKANTEN/IMPORTEURS

MovaNext: Multanational Sales, (0224) 29 97
47, movanext.nl • Pro-User: Tradekar Benelux, (0345) 47 09 90, diamantdrager.com •
Spinder: (0512) 58 67 67, spinderbikecarriers.
com • Thule: Thule Zweden, thule.nl • Travel
& Co: ANWB, 088-269 22 22, anwb.nl/webwinkel • Uebler: RoyalFlor, (0541) 51 71 12,
uebler.nl

SPINDER
TOUR

Prijs: €350
Testoordeel: 5,8
• Achterlichten in de
breedte verstelbaar.
+ Direct klaar voor
gebruik.
– De klep van een
hatchback kan niet
open als de drager
gekanteld is; de wielhouders zijn lastig
instelbaar vanwege
het ontbreken van
markeringen.
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Fiets vervoeren
Test ﬁetsdragers

Let op het gewicht

Geworstel
achter de auto

Niet alle auto’s kunnen het gewicht dragen van een ﬁetsendrager met twee
elektrische ﬁetsen erop. Check daarom in
de handleiding van de auto wat de maximale kogeldruk is voor de trekhaak. Een
elektrische ﬁets weegt al snel 30 kg. Met
twee ﬁetsen plus het gewicht van de

»

Een ﬁetsdrager is een noodzakelijk kwaad als je een ﬁets
met de auto wilt vervoeren. Zeker als het om een loodzware elektrische ﬁets gaat, kun je maar beter een drager
hebben die makkelijk in het gebruik én stevig is.

Diamant

Steeds meer Nederlanders vervangen hun toerﬁets door een
elektrische ﬁets. En liefst willen ze die ook kunnen meenemen als ze
eropuit gaan met de auto: op de ﬁetsdrager. Ruim 60% van de 139 Consumentenbondleden die meededen aan een enquête over elektrische ﬁetsen – meer
daarover in het artikel over elektrische
ﬁetsen in de Consumentengids van volgende maand – neemt de elektrische ﬁets
mee op de auto. Bijna allemaal gebruiken ze daarvoor een ﬁetsdrager voor op
de trekhaak.
Elektrische ﬁetsen kunnen niet zomaar
op elke ﬁetsdrager worden vervoerd,
want lang niet alle dragers kunnen het
hoge gewicht van e-bikes torsen. Dat
bleek toen we op zoek gingen naar trekhaakﬁetsdragers die geschikt zijn voor
dit doel: goedkope, lichte dragers en dragers van kleine merken vielen bijna allemaal af. Uiteindelijk werden de meest-

Tekst Noëlle van der Weel

• Veilige en betrouwbare inklapbare èn kantelbare fietsendrager voor
het transport van 2 fietsen
• Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen (incl. e-bikes) en
bandenmaten
• Door ingenieus inklapsysteem zeer gemakkelijk te dragen en op te
bergen
• Zeer eenvoudige en snelle montage op de trekhaak door
gepatenteerde snelkoppeling
• Kofferbak blijft toegankelijk door eenvoudig te bedienen
kantelmechanisme

• Verlichting via gecombineerde 7 en 13 polige (Jaeger) stekker
• Direct vanuit de doos te gebruiken
• Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed
• Fietsendrager afsluitbaar via slot in snelkoppeling
• Inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting
(alleen werkend via 13 polige stekker)
• Europese typegoedkeur verleend door de RDW
• In combinatie met de oprijgoot (Art. 91549) kunt u nog gemakkelijker
uw fiets op de fietsendrager plaatsen

• Fietsen staan in brede, stabiele aluminium wielgoten

ﬁetsdrager zelf kom je makkelijk boven
de 70 kg, en moet de maximale kogeldruk minstens 75 kg zijn.
Bij auto’s met een rechte achterkant kun
je de achterklep niet openen terwijl de
ﬁetsdrager achterop zit, ook niet met
een kantelsysteem.

verkochte e-bikedragers getest. Helaas
viel het bekende en bij het elektrischeﬁetspanel goed vertegenwoordigde merk
Twinny Load buiten de boot. Reden
daarvoor was dat vlak voor het onderzoek het bericht kwam dat Twinny Load
failliet was. Op het moment van publicatie was het nog niet zeker of het bedrijf
een doorstart gaat maken.

Hefboomsysteem
Sinds de laatste Consumentenbondtest,
precies vijf jaar geleden, heeft de ontwikkeling van trekhaakﬁetsdragers niet
stilgestaan. Waren er toen nog verschillende systemen waarmee de dragers op
de trekhaak werden bevestigd, nu zit op
alle ﬁetsdragers in de test het systeem
dat in 2007 al de stevigste bevestiging opleverde: met een soort hefboom wordt de
drager op de trekhaakbal geklemd. Het
is het meest logisch als je de hefboom
van voren moet bedienen, maar er zijn

ook dragers, zoals die van Travel & Co,
waarbij dat van opzij gaat.
De MovaNext klemt zichzelf vast als hij
wordt uitgeklapt – een systeem dat wat
handigheid vergt.
Ook is bij alle dragers uit de test de manier waarop de ﬁetsen worden vastgezet
min of meer hetzelfde. Vijf jaar geleden
zaten er nog dragers in de test waarbij
de ﬁetsen bij de trappers werden vastgezet, maar nu is dat bij alle dragers aan
het frame en bij de wielen. En zo zitten
de ﬁetsen een stuk steviger vast.

Oefenen
Een van de belangrijkste aspecten van
een ﬁetsdrager is dat hij prettig in het
gebruik is. Dat beaamt het ﬁetserspanel:

Een drager
monteren is
geen feest

• Framebevestiging, dus géén belasting op het crankstel van de fiets
• Flexibele afsluitbare frameklemmen
• Geleverd inclusief opbergtas

Naam
Art.Nr.
Aantal fietsen
Bevestiging van fietsen
Kantelbaar
Gewicht
Belasting
Kleur
Materiaal
EAN

WELKE STEKKER?
Een ﬁetsdrager wordt met een 7- of 13-pins stekker aan het elektrisch
systeem van de auto gekoppeld. In de test van 2007 was de 7-pins
stekker standaard, maar nu zit op de meeste geteste ﬁetsdragers ook
of zelfs uitsluitend een 13-pins stekker. In de tabel staat hoe het zit bij
de dragers uit deze test. Voor zowel 7- als 13-pins stekkers zijn verloopstukken te koop. Met een 7-pins stekker werken de mistachterlichten
van de ﬁetsdrager niet. En: een 13-pins stekker schakelt automatisch de
achteruitrijdetector van de auto uit.

Diamant
91539
2
Framebevestiging d.m.v. afsluitbare frameklem
Ja
18kg
60kg
Zilverkleurig
Gecoat staal + aluminium
87 17809 91539 9
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bijna alle bijzonderheden die de panelleden meldden over hun drager hadden
te maken met het gebruiksgemak. Er is
dan ook bij de test en het bepalen van
het Testoordeel veel aandacht gegeven
aan de gebruiksaspecten van de ﬁetsdragers. De opvallendste bevindingen
staan per drager in In detail op pagina
70 en 71.
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