
E

getest

fietsdragers

Eenmaal van de auto af, is een fietsdrager een sta-in-de-weg. Goed nieuws 

dus, dat de nieuwste typen genoegen nemen met een bescheiden plekje. Bij 

de ene klap je de verlichting en wielgoten weg, de andere vouw je op. Som-

mige dragers zijn zo klein geworden dat je ze in de kofferbak van de auto kunt 

opbergen. Een belangrijke verbetering op alle dragers: de bevestiging op de 

trekhaak. Die is met sprongen vooruitgegaan dankzij de zogeheten snelkoppe-

ling. Alle testexemplaren zijn ermee uitgerust.

Tip voor gebruikers van elektrische fietsen: kies een drager met een laadver-

mogen van 60 kilo of  meer.

Praktijktest

We hebben de dragers getest op drie aspecten: montage op de trekhaak, beves-

tiging van de fietsen en rijgedrag in beladen toestand. Daarvoor kozen we een 

afwisselend parcours met onder meer verkeersdrempels en klinkerwegen.

Nieuwste 
typen  
lekker 

compact6

TeksT Hans de Looij TesT CHris GroeneveLd, Hans de Looij en ron LoCHtenberG FoTo’s désiré Weststrate

de nieuwste fietsdragers zijn opvouwbaar en nemen daardoor veel minder 

ruimte in dan hun voorgangers. We voelen er zes aan de tand.

Verklaring
     slecht

     matig

     voldoende

     goed

     uitstekend

een filmpje op toeractief.nl laat 

zien hoe je deze dragers monteert 

en compact opbergt.
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Bosal Bike 
Carrier Compact € 329
in opgevouwen toestand een compact 

pakket dat je in de meegeleverde opberg

tas handig kunt opbergen. dankzij de 

kantelfunctie is de bagageruimte bereik

baar als er fietsen op de drager staan. Met 

diefstalbeveiliging en afsluitbare frame

klemmen.

 

Montage  

de montage is eenvoudig en doordacht: 

drager op de trekhaak plaatsen en vervol

gens met enige kracht een hefboom over

halen voor een solide montage. dan de 

wielgoten en verlichtingsbalk uitklappen. 

Montage van de fietsen is een fluitje van 

een cent dankzij de verstelbare wielgoten 

met snelsluiting. Ze staan wel dicht op 

elkaar, dus oppassen voor beschadigingen.

 

Rijgedrag  

de fietsen staan redelijk stabiel op de dra

ger. de frameklemmen zijn relatief dun, 

waardoor speling ontstaat. op verkeers

drempels en klinkerwegen deinen de fiet

sen daardoor enigszins op een neer. 

 

Montage      

Gebruiksgemak     

stabiliteit    

Gewicht    

Prijs      

Gewicht  18 kilo

stekker  duostekker 7/13 polig

Max. laadgewicht 60 

Internet www.bosal.nl

Hapro  
Atlas € 249 
een compacte, zeer strak vormgegeven 

fietsdrager. sterke punten: montage en 

stabiliteit. een minpunt is de kantelfunc

tie, die wat lastig bereikbaar is. voorzien 

van diefstalbeveiliging op de drager én 

de frameklemmen. ook voor drie fietsen 

verkrijgbaar. 

 

Montage  

Montage op de trekhaak is kinderspel: 

drager op de kogel plaatsen, beugel aan

trekken en hij zit muurvast. Fietsen zijn 

eenvoudig te plaatsen. de wielgoten zijn 

verstelbaar en de wielen zet je vast met 

een getand riempje. 

 

Rijgedrag  

de fietsen staan mede dankzij de korte 

frameklemmen nagenoeg bewegingsloos 

op de drager, wat een zeer stabiel rijge

drag oplevert.

 

Montage      

Gebruiksgemak     

stabiliteit     

Gewicht     

Prijs       

Gewicht  16 kilo

stekker  7 of 13 polig

Max. laadgewicht 40 kilo

Internet www.hapro.com

Movanext  
M2 € 329
de drager vertoonde aanvankelijk veel 

speling op de trekhaakkogel. dankzij de 

zeer uitvoerige handleiding en de fijn

afstelling was dit snel verholpen. Met 

diefstalbeveiliging, maar niet op de frame

klemmen. niet kantelbaar. 

 

Montage  

dankzij het unieke vouwsysteem in luttele 

seconden te monteren. ook de montage 

van de fietsen is eenvoudig. de frame

klemmen zijn goed verstelbaar en dankzij 

de verstelbare wielgoten met snelsluiting 

staan de fietsen goed verankerd.

 

Rijgedrag  

de fietsen staan stabiel op de drager en 

deinen alleen op verkeersdrempels enigs

zins op en neer. 

 

Montage      

Gebruiksgemak     

stabiliteit    

Gewicht     

Prijs      

Gewicht  16 kilo

stekker  duostekker 7/13 polig

Max. laadgewicht 80 kilo

Internet www.movanext.nl

Beste 
koop
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Spinder  
Hawk € 259
al jarenlang een van de best verkochte 

dragers. Kantelbaar, zodat de achterklep 

van de auto open kan met de fietsen op 

de drager. Minder handig zijn de riempjes 

waarmee de wielen worden vastgezet. 

inbussleutel nodig voor het verstellen van 

de wielgoten. extra accessoires: oprijgoot, 

caravanhulpstuk, slot op de frameklem. 

 

Montage  

Met een hendel trek je de drager eenvou

dig vast op de kogel. dit vergt natuurlijk 

wel wat kracht. Het bevestigen van de 

fietsen is een eenvoudig klusje. Wel van 

tevoren de wielgoten goed instellen.

 

Rijgedrag  

Fietsen staan onder alle omstandigheden 

zeer stabiel op de drager.  

 

Montage     

Gebruiksgemak     

stabiliteit      

Gewicht      

Prijs      

Gewicht  14 kilo

stekker  7 polig

Max. laadgewicht 50 kilo

Internet www.spinderbike

carriers.com

Twinny Load   
Swing FFK € 349 
Kantelbaar, zodat je de fietsen niet van de 

drager hoeft te nemen als de achterklep 

open moet. Kantelfunctie met beveiliging, 

waardoor hij nooit uit de vergrendeling 

schiet. verstelbare wielgoten en diefstal

beveiliging, ook op de frameklemmen. 

oprijgoot als accessoire. 

 

Montage  

bij het plaatsen sluit de vergrendeling om 

de kogel. drager daarna met de hand vast

draaien vergt wat kracht, maar je hebt zelf 

alles in de hand en dat voelt goed en zeker. 

Fietsen zijn eenvoudig te monteren, mede 

dankzij de vernuftige frameklemmen. 

 

Rijgedrag  

de fietsen staan dankzij de framebevesti

ging stabiel op de drager en deinen alleen 

in korte bochten iets naar opzij. 

 

Montage      

Gebruiksgemak     

stabiliteit    

Gewicht     

Prijs      

Gewicht  16,3 kilo

stekker  duostekker 7/13 polig

Max. laadgewicht 75 kilogram

Internet www.twinnyload.nl

Uebler   
X-21 € 499
Zeer gebruiksvriendelijke fietsendrager 

met een laag gewicht. slim ontwerp: de 

wielgoten en verlichting zijn naar binnen 

te klappen, waardoor een zeer klein pak

ketje overblijft. Kantelbaar. Wordt gele

verd met tas. voor sommige fietsen zijn 

de wielgoten wellicht aan de korte kant. 

Zowel drager als fietsen zijn tegen diefstal 

beveiligd.      

 

Montage  

je monteert deze drager in een paar tellen 

op de trekhaak. dan de hefboom overha

len en hij zit muurvat. de fietsen staan er 

in een oogwenk op.

 

Rijgedrag  

onder alle omstandigheden zeer stabiel. 

 

Montage      

Gebruiksgemak     

stabiliteit     

Gewicht      

Prijs    

Gewicht  13 kilo

stekker  13 polig

Max. laadgewicht 60 kilo

Internet www.uebler.nl

testuitslag
De nieuwste fietsdragers munten uit in functionaliteit. een duidelijke win-

naar is de Uebler X-21; doordacht van ontwerp, stabiel en zeer compact van 

afmeting. De pittige prijs nemen we voor lief. op de tweede plaats komt de 

Hapro Atlas, een fraaie drager met een aantrekkelijk prijskaartje.

test 
WINNAAR
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