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fiets12

Fietsdragers zijn de afgelopen jaren sterk ver-
beterd. Je klikt ze in een handomdraai op de 
trekhaak en de fietsbevestiging is veelal een 
fluitje van een cent. Toeractief voelt 12 popu-
laire typen aan de tand.

Tekst: Hans de Looij Fotografie: Bart Hautvast Praktijktest: Chris Groeneveld en Hans de Looij

dragers
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D
e fabrikanten van fietsdragers 
hebben de afgelopen jaren 
niet stilgezeten. Dankzij de 
vernieuwde koppelingen mon-

teer je de meeste dragers in een handom-
draai op de trekhaak. Vrijwel alle dragers 
zijn voorzien van een framebevestiging: 
veilig en makkelijk. Doordat de frame-
bevestiging meestal in hoogte verstel-
baar is, kun je fietsen met verschillende 
framematen meenemen. Ook dragers met 
crankbevestiging zijn geschikt voor ver-
schillende framematen. Crankbevestiging 
heeft minder scharnierpunten, waardoor 
de fietsen heel stabiel op de drager staan. 
Handig zijn kantelbare dragers. Door de 
drager naar achteren te kantelen, kun je bij 
de bagage in de kofferbak, zonder dat je de 
fietsen van de drager hoeft te nemen. 

PrakTiJkTesT
De dragers hebben we aan de tand gevoeld  
op twee aspecten: de montage en het ge-
drag tijdens het rijden. Bij ‘montage’ heb-
ben we de dragers beoordeeld op zowel 
het gemak bij het monteren op de trek-
haak als bij het bevestigen van de fietsen 
aan de drager. Dat laatste is bij alle dragers 
vrij eenvoudig. De rijtest hebben we met 
beladen dragers uitgevoerd op een afwis-
selend parcours met verkeersdrempels en 
klinkerwegen. Ook hebben we een slalom-
proef uitgevoerd.

Hapro Strada 2 Mulpro Flex

De vormgeving is gedateerd, de af-
werking enigszins grof. In opgevou-
wen toestand bijzonder compact; 
handig voor kleinbehuisden! De dra-
ger is niet kantelbaar, waardoor je de 
fietsen moet verwijderen om de 
bagageruimte van de auto te kunnen 
openen. Extra accessoires: o.a. een 
oprijgoot en een uitbreidingsset voor 
een derde fiets. 

Montage Dankzij klemsysteem zonder 
gereedschap te plaatsen in tien se-
conden. 

Rijgedrag De fietsen staan zeer sta-
biel op de drager, mede dankzij de 
diepe wielgoten.  

Degelijke, mooi uitgevoerde drager. 
Relatief licht (12,5 kilo) en smal (één 
meter). De wielgoten zijn verstelbaar, 
in tegenstelling tot die van veel con-
currenten. Fietsen zijn eenvoudig te 
plaatsen, dankzij frameklem met ratel-
functie. Kantelbaar. Diefstalbeveiliging 
op de drager en de frameklemmen. 
Met uitbreidingspakket geschikt voor 
het vervoer van drie fietsen. 

Montage De montage is heel simpel: 
op de kogel plaatsen, hefboom over-
halen en klaar is Kees.

Rijgedrag Op korte richels en klinker-
wegen staat de buitenste fiets enigs-
zins te deinen. De stabiliteit is verder 
ruim voldoende.

Montage  
Stabiliteit 
Gewicht 
Design   

Gewicht: 14 kilo
Stekker: 7- en 13-polig
Maximum laadgewicht: 80 kilo 
Prijs: € 299
Informatie: www.mulpro.nl

Montage  
Stabiliteit 
Gewicht 
Design  

Gewicht: 12,5 kilo
Stekker: 7- en 13-polig
Maximum laadgewicht: 47 kilo 
Prijs: € 379
Informatie: www.hapro.com
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Mulpro ButterFly  Spinder Hawk Spinder Falcon

De Mulpro Butterfly is de Flex in een 
ander jasje, afgewerkt met kunststof 
kappen van slagvast ABS. Leverbaar 
in zilvergrijs en antraciet. Technisch 
gelijk aan de Flex, dus niet kantelbaar. 
Extra accessoire: oprijgoot.

Montage Zeer snelle montage op de 
trekhaak. 

Rijgedrag Zeer stabiel, toch scoort de  
Flex op dit punt iets beter. Tip: Een 
extra riempje aan het voorwiel komt 
de stabiliteit ten goede.

Oerdegelijke, stalen drager, al jaren 
lang een van de best verkochte. Met 
uitschuifbare lichtbalk. Riempjes om 
de wielen vast te zetten zijn wat on-
handelbaar. Inbussleutel nodig voor 
verstellen van de wielgoten. Kantel-
baar. Extra accessoires: oprijgoot, set 
voor kinderfiets (als derde fiets) en 
slot op de frameklem.  

Montage De montage op de trekhaak 
met meegeleverde sleutel enigszins 
gedateerd. 

Rijgedrag Onder alle omstandighe-
den zeer stabiel. 

Grotendeels identiek aan de Hawk, 
maar in aluminium. Met 12,5 kilo aan-
genaam licht. Wielgoten verstelbaar 
met vleugelmoeren. Uitschuifbare 
lichtbalk. Kantelbaar. Ook in versie 
voor drie fietsen verkrijgbaar. Extra 
accessoires: oprijgoot, set voor kin-
derfiets (als derde fiets) en slot op de 
frameklem.  

Montage De montage op de trekhaak 
met meegeleverde sleutel enigszins 
gedateerd. 

Rijgedrag Een uitblinker in stabiliteit. 
De fietsen staan onwrikbaar. 

Montage 
Stabiliteit 
Gewicht 
Design  

Gewicht:12,5 kilo 
Stekker: 7-polig
Maximum laadgewicht: 50 kilo  
Prijs: € 299
Informatie: www.spinderbikecarriers.com

Montage 
Stabiliteit 
Gewicht 
Design  

Gewicht: 14 kilo 
Stekker: 7-polig
Maximum laadgewicht: 50 kilo  
Prijs: € 249
Informatie: www.spinderbikecarriers.com

Montage 
Stabiliteit 
Gewicht 
Design  

Gewicht: 14 kilo 
Stekker: 7- en 13-polig
Maximum laadgewicht: 80 kilo  
Prijs: € 350 (7-polig) / € 355 (13-polig)
Informatie: www.mulpro.nl
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tHule euroclaSSic G5 908 

Een van de mooiste dragers: strakkke 
vormgeving en moderne achterlich-
ten. Met 17 kilo relatief zwaar. Kantel-
baar. Uitgerust met diefstalbeveiliging 
op de drager en de frameklemmen.

Montage Montage is kinderspel. Wel 
moet je vrij veel kracht gebruiken om 
de hefboom te fixeren. 

Rijgedrag De buitenste fiets beweegt 
iets bij verkeersheuvels en op klinker-
wegen. Verder stabiel.

Montage  
Stabiliteit 
Gewicht 
Design  

Gewicht: 17 kilo
Stekker: 13-polig
Maximum laadgewicht: 51 kilo
Prijs: € 539
Informatie: www.thulefietsdragers.nl

tHule euroway 945 twinny load SwinG ck 

Ideale fietsdrager. Instelbare crank-
houder geschikt voor elke fiets. Uit-
schuifbare lichtbalk. De wielgoten zijn 
instelbaar voor alle type wielen. Kan-
telbaar. Voorzien van sloten op de 
trekhaakbevestiging en de crankhou-
der.

Montage Bij het plaatsen sluit de ver-
grendeling zich om de kogel. Daarna 
met de hand vastdraaien en de drager 
is klaar voor gebruik. 

Rijgedrag Alleen in korte bochten 
deinen de fietsen iets naar opzij. 
Dankzij crankbevestiging zeer stabiel 
bij hobbels.

Een bestseller. De fietsen staan mooi 
dicht tegen elkaar op de drager. Het 
kantelmechanisme werkt licht en zeer 
doeltreffend. Evenals de EuroClassic 
dubbel beveiligd tegen diefstal.

Montage De plaatsing op de trekhaak 
gaat wat moeizaam door de onhandig 
geplaatste draaiknop.

Rijgedrag De buitenste fiets deint 
enigszins op en neer op verkeers-
drempels en op klinkerwegen. Fietsen 
staan stabiel.

Montage 
Stabiliteit 
Gewicht 
Design  

Gewicht: 14 kilo
Stekker: 7- en 13-polig
Maximum laadgewicht: 70 kilo
Prijs: € 269
Informatie: www.twinnyload.nl

Montage 
Stabiliteit 
Gewicht 
Design  

Gewicht: 14,5 kilo
Stekker: 7-polig
Maximum laadgewicht: 36 kilo 
Prijs: € 309
Informatie: www.thulefietsdragers.nl

De stabiliteit van de beladen dragers 
is getest op klinkerwegen,  

verkeersdrempels en in een slalomproef
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twinny load erGo ck 
twinny load 
power carrier ueBler F 21 

Zeer functionele snelkoppeling. Mak-
kelijk instelbare crankbevestiging voor 
alle typen fietsen. Uitschuifbare licht-
balk. Wielgoten geschikt voor alle 
bandenmaten. Kantelbaar. Diefstalbe-
veiliging met sloten op de koppeling 
en de crankhouder.

Montage Snelkoppeling doet z’n 
naam eer aan: montage op de trek-
haak is een kwestie van seconden. 
Spierkracht komt er niet aan te pas.

Rijgedrag Alleen in korte bochten be-
wegen de fietsen iets naar opzij. 
Dankzij crankbevestiging zeer stabiel 
bij hobbels. 

Vertrouwd geleidingssysteem op de 
trekhaak gecombineerd met moderne 
framebevestiging. Beveiliging op kan-
telmechanisme voorkomt dat hij uit 
de vergrendeling schiet. Verstelbare 
lichtbalk. Wielgoten geschikt voor alle 
typen wielen. Diefstalbeveiliging op 
drager en framebevestiging. Exclusief 
verkrijgbaar bij de ANWB.

Montage Voor gebruik is eenmalige 
montage van de geleidingsset op de 
trekhaak noodzakelijk. Daarna is mon-
tage kinderspel. 

Rijgedrag Mede dankzij de bijzonder 
stabiele framebevestiging staan de 
fietsen vrijwel roerloos op de drager. 

Zeer gebruiksvriendelijke drager met 
een laag gewicht. Fietsen plaatsen 
eenvoudig, maar ze staan zeer dicht 
op elkaar (oppassen voor beschadi-
gingen). Niet kantelbaar, het duurdere 
type P 21 wél. Fietsen en drager te 
vergrendelen tegen diefstal. Handig: 
ratelsysteem om de wielen vast te 
zetten. Extra accessoire: oprijgoot.

Montage De drager wordt op de trek-
haak geplaatst en vervolgens zorgt 
een hefboom voor een muurvaste en 
simpele fixatie. Voor deze handeling is 
wel wat kracht vereist.

Rijgedrag De buitenste fiets deint 
lichtjes op en neer bij hobbels. Verder 
zeer stabiel.

Montage 
Stabiliteit 
Gewicht 
Design  

Gewicht: 13 kilo
Stekker:13-polig
Maximum laadgewicht: 60 kilo
Prijs: € 369
Informatie: www.uebler.nl

Montage 
Stabiliteit 
Gewicht 
Design  

Gewicht: 15 kilo
Stekker: 7- en 13-polig
Maximum laadgewicht: 80 kilo
Prijs: € 249 (niet-leden ANWB: € 299) 
Informatie: www.twinnyload.nl en anwb.nl

Montage 
Stabiliteit 
Gewicht 
Design  

Gewicht: 15 kilo
Stekker: 7- en 13-polig
Maximum laadgewicht: 80 kilo 
Prijs: € 389 
Informatie: www.twinnyload.nl

Controleer de maximum toegestane  
kogeldruk van de auto, vooral bij het 

vervoer van elektrische fietsen
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ueBler p 21 

Kwaliteitsdrager van Duitse degelijk-
heid, met een stevig prijskaartje. 
Dankzij het kantelmechanisme zijn de 
fietsen 90 graden kantelbaar, zodat 
veel ruimte vrijkomt om de kofferbak 
te openen. Met handig ratelsysteem 
om de wielen te fixeren. Extra: uitbrei-
ding naar derde fiets mogelijk.

Montage Zeer eenvoudig: op de trek-
haak plaatsen en vervolgens met eni-
ge kracht de hefboom overhalen voor 
rotsvaste montage. 

Rijgedrag Lichte deining bij hobbels. 
Verder zeer stabiele drager.

Montage 
Stabiliteit 
Gewicht 
Design  

Gewicht: 14 kilo
Stekker: 13-polig
Maximum laadgewicht: 50 kilo
Prijs: € 439
Informatie: www.uebler.nl

De waardering
 = uitstekend
 = goed
 = gemiddeld
 = matig
 = slecht

Let op de kogeldruk Het is raadzaam de maximum 
toegestane kogeldruk van je auto te controleren in het instruc-
tieboekje voordat je fietsen gaat vervoeren op de drager. al naar 
gelang de grootte van de auto, varieert de kogeldruk van perso-
nenauto’s grofweg van 40 tot 75 kilo. Vooral bij het vervoer van 
elektrische fietsen is het controleren van de kogeldruk van belang. 
Twee elektrische fietsen wegen al snel zo’n 60 kilo.

Conclusie alle 12 zijn handig op de trekhaak te plaatsen. 
allerlei montagesnufjes zorgen er voor dat het vervoer van fietsen 
probleemloos verloopt. een all round winnaar is uit deze test niet 
te voorschijn gekomen. elk van de 12 dragers heeft zijn specifieke 
voor- en (kleine) nadelen. eindresultaat van de test is een close 
finish van 12 kwalitatief goede dragers.


