
carry on
Draagkracht en daadkracht.



vrije  
tijd.

...dus de fiets moet ook mee!



De doordachte Hapro Atlas en Hapro Strada fietsendragers zullen  
met plezier de fietsen van u en uw gezin voor u dragen.  
en zonder bezwaar neemt uw auto dankzij de Hapro Giro uw fietsen  
op de schouders. Zo vervoert u alles wat u nodig heeft op de meest  
effectieve manier. veilig, snel en eenvoudig gemonteerd en zeker  
geborgd, voor jarenlang reisplezier.

eZelSbruG voor 
draagkracht.
Uw auto is geen onwillige pakezel. 
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De Hapro Atlas is een zeer doordachte, bijzonder compacte en goed ogende  
drager voor fietsen achterop uw auto. Sterk, veilig en met bovendien 3 jaar  
garantie is de Hapro Atlas de betrouwbare partner voor avontuurlijke 
uitstapjes. Deze fraai uitgevoerde fietsendrager monteert én vergrendelt u 
zeer eenvoudig. Met slechts één handbeweging bevestigt u de Hapro Atlas 
muurvast op elke gangbare trekhaak dankzij het snelbevestigingssysteem.

DrAAG… KrACHT! elektrische fietsen dragen? Met gemak! De Hapro Atlas 2 
Premium e-bike doet het. Dankzij de stevige constructie is extra laadgewicht 
toegestaan en door de grotere afstand tussen de wielgoten is er voldoende 
ruimte voor twee elektrische fietsen met een accu of zelfs een middenmotor.

HAPro atlas,  
MeT GeMAK oP weG.
Krachtpatser met een vriendelijk knikje.
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Krachtpatser met een vriendelijk knikje.

Licht-units: 
De twee Premium versies zijn uitgerust met inklapbare licht-
units. Hierdoor kan de kentekenplaat eenvoudig ingeschoven 
worden en zijn de lampen beschermd bij het opbergen.

Diefstalpreventie: 
om diefstal te voorkomen, zorgt het slot op het trekhaak-
bevestigingssysteem ervoor dat de fietsendrager niet  
zonder sleutel kan worden losgekoppeld.

Snelbevestigingssysteem: 
De Hapro Atlas is snel muurvast op elke gangbare 
trekhaak te bevestigen. Daarbij is deze fietsendrager 
zo ontworpen dat hij zelfs met fietsen eenvoudig 
gekanteld kan worden. Zo krijgt u toegang tot de 
achterklep zonder de fietsen er af te moeten halen. 

Framehouders: 
De framehouders zijn gemakkelijk naar  
de juiste positie te verplaatsen en zorgen 
voor optimale stabiliteit. De zachte  
beschermlaag aan de binnenzijde 
voorkomt verschuiven en beschadigingen 
op het fietsframe. Alle framehouders 
zijn voorzien van een apart slot. 

Wielhouders: 
De verstelbare wielhouders zijn 
makkelijk te verschuiven, zodat de 
fietswielen veilig op de optimale 
afstand vastgezet kunnen worden 
met de snelspan-gespen.

Hapro Atlas 2 Premium e-bike
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DoorDACHT in DrAAGKrACHT
De Hapro Atlas is zo ontworpen dat hij gekanteld kan worden, waardoor u toegang  
krijgt tot de achterklep zonder de fietsen er af te halen. Met de Hapro Atlas neemt  
u probleemloos één, twee of drie fietsen mee. De twee Premium versies, waarvan  
één model tevens geschikt is voor e-bikes, zijn uitgerust met inklapbare licht-units. 
Hierdoor kan de kentekenplaat eenvoudig ingeschoven worden en zijn de lampen 
beschermd tijdens het opbergen.

Deze vernieuwde Hapro Atlas fietsendragerlijn is een doorontwikkeling 
van bekroonde, vorige modellen. in maart 2011 en juli 2013 werd de Atlas al 
uitgeroepen tot beste Koop door de Anwb! in deze praktijktest werd de Hapro 
Atlas o.a. geprezen om zijn eenvoudige montage en zeer goede stabiliteit.
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ZorGen lATen 
we thuis.

...de fietsen, die nemen we mee.



De Hapro Strada is een elegante, lichtgewicht en compacte fietsendrager 
voor achterop uw auto. De mooie, grotendeels in aluminium materiaal 
uitgevoerde Hapro Strada bevestigt u gemakkelijk en snel muurvast op de 
trekhaak door het one-Move-lock systeem: monteren en vergrendelen door 
middel van één simpele beweging. u krijgt bovendien 3 jaar garantie. 

elektrische fietsen meenemen? Geen probleem! De Hapro Strada e-bike M 
is zeer geschikt om tot twee e-bikes te vervoeren. Door de extra afstand tussen 
de wielgoten is er genoeg ruimte voor twee elektrische fietsen met een accu 
of middenmotor. Met de oprijgoot (optioneel) kunnen de fietsen eenvoudig, 
zonder te tillen, op de drager gereden worden, zodat u snel op weg kunt. 

HAPro strada,  
eenvouDiG unieK.
Stijlvol, sterk staaltje.
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HAPro strada,  
eenvouDiG unieK.
Stijlvol, sterk staaltje.

Wielhouders: 
De wielhouders zijn gemakkelijk naar de 
juiste positie te verschuiven.

Diefstalpreventie: 
Dankzij het slot op het trekhaak-
bevestigingssysteem blijft de  
Hapro Strada zitten waar hij zit,  
zodat diefstal voorkomen wordt. 

Easy-Slide: 
Het easy-Slide systeem van de Hapro Strada 3 
geeft blijvend toegang tot de achterklep. Met 
deze speciale constructie trekt u de (beladen) 
fietsendrager eenvoudig naar u toe, waardoor 
de bagageruimte toegankelijk wordt. Zo neemt 
u probleemloos tot drie fietsen mee en houdt u 
toegang tot de achterklep. Met de uitbreidingsset 
past zelfs een extra fiets, met hetzelfde gemak!

Framehouders: 
De framehouders met speciale spanbanden houden iedere 
fiets stevig vast en zijn voorzien van aparte framesloten. 

Hapro Strada 3
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voor het vervoeren van één of meerdere fietsen bovenop uw auto is de Hapro 
Giro ideaal. Stijlvol aluminium design houdt met mooi vormgegeven kunststof 
componenten iedere fiets in klemvaste houdgreep. Kwaliteit met 3 jaar garantie.

belADen eenvouD. Met meerdere Hapro Giro’s neemt u probleemloos de 
fietsen mee van het hele gezin. Dankzij het doordachte Fit-lock systeem 
belaadt u gemakkelijk en brengt u uw fietsen veilig en comfortabel naar 
elke bestemming. De Hapro Giro is geschikt om maximaal 17 kg te dragen. 
onbelast is de Hapro Giro eenvoudig in te klappen voor een lagere 
luchtweerstand en biedt ook dan een esthetische aanblik. De Hapro Giro 
laat zich bovendien uitstekend combineren met een Hapro dakkoffer.  

HAPro giro,  
STijlvol TrAnSPorT.
Op de schouders...
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Snel en flexibel: 
verstelbare wielhouders.

Hou wat je hebt: 
Slot op fietsframebevestiging.

Strak en slank: 
onbelast is de Hapro Giro eenvoudig in te  
klappen voor een lagere luchtweerstand  
en biedt ook dan een esthetische aanblik.

Fit-Lock: 
ieder rond fietsframe met een diameter van  
22-80 mm of ovaal fietsframe van maximaal  
80 x 100 mm, wordt simpel en veilig ingesloten  
met het Fit-lock systeem.
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Alle ins en outs.

specifiCATieS.
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atlasspecificaties atlas 2 atlas 2 premium e-bike atlas 3 atlas 3 premium

Max. aantal fietsen 2 2 3 3

l x B x h (cm)
63 x 95 x 86
95 x 95 x 28 (ingeklapt)

70 x 109 x 86
95 x 95 x 28 (ingeklapt)

79 x 95 x 86
95 x 95 x 28 (ingeklapt)

80 x 109 x 86
93 x 95 x 28 (ingeklapt)

kleur zwart zwart zwart zwart

gewicht 14 kg 16,5 kg 16 kg 18 kg

Max. belading 25 + 25 kg 30 + 30 kg 25 + 25 + 15 kg 25 + 25 + 15 kg

Max. diameter framebuis fiets 25 - 50 mm 25 - 50 mm 25 - 50 mm 25 - 50 mm

afstand tussen fietsen 19 cm 26 cm 19 cm 19 cm

Max. hoogte band + velg fiets 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

slot op fietsframeklemmen ja ja ja ja

diefstalbeveiliging fietsendrager ja ja ja ja

Verstelbare wielhouders ja ja ja ja

stekkeraansluiting 7-polig 13-polig + 7-polig 7-polig 13-polig + 7-polig

inklapbare verlichting nee ja nee ja

Mistlicht nee ja nee ja

achteruitrijlicht nee ja nee ja

kentekenverlichting ja ja ja ja

kantelfunctie ja ja ja ja

kantelhoek 60º * 60º * 60º * 60º *

inklapbaar voor opslag ja ja ja ja

Materiaal staal staal staal staal

garantie 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar

*  optioneel te vergroten tot 80º middels aanpassingsbeugel. 
Technische wijzigingen voorbehouden.



stradaspecificaties strada 3 strada e-bike M

Max. aantal fietsen 3 2

l x B x h (cm)
72 x 100 x 75
72 x 100 x 26 (ingeklapt)

59 x 100 x 73
71 x 100 x 20 (ingeklapt)

kleur zilver grijs zilver grijs

gewicht 12 kg 14 kg

Max. belading 22 + 22 kg 30 + 30 kg

Max. diameter framebuis fiets 25 - 80 mm 25 - 80 mm

afstand tussen fietsen 18 cm 23 cm

Max. hoogte band + velg fiets 90 mm 90 mm

slot op fietsframeklemmen ja ja

diefstalbeveiliging fietsendrager ja ja

Verstelbare wielhouders ja ja

stekkeraansluiting 13-polig 13-polig

Mistlicht ja ja

achteruitrijlicht ja ja

kentekenverlichting ja ja

easy-slide systeem (schuifbaar) ja -

kantelfunctie/kantelhoek - ja, 60º

inklapbaar voor opslag ja ja

Materiaal staal/aluminium staal/aluminium

garantie 3 jaar 3 jaar

uitbreidingsset strada: 3+1 en e-bike M 2+1

oprijgoot

Technische wijzigingen voorbehouden.
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girospecificaties giro

Max. aantal fietsen 1

l x B x h (cm)
132 x 13,2 x 62,5
132 x 13,2 x 12 (ingeklapt)

kleur zilver grijs/zwart

gewicht 2,9 kg

Max. belading 17 kg

Max. diameter framebuis fiets 22 - 80 mm, ovaal tot max. 100 x 80 mm

Max. hoogte band + velg fiets 60 mm

slot op fietsframeklemmen ja

Verstelbare wielhouders ja

inklapbaar voor opslag ja

Materiaal staal/aluminium

garantie 3 jaar

Technische wijzigingen voorbehouden.

eCHT
gehecht.
...aan mijn eigen fiets.
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