
Vergelijkend overzicht bagagedragers

Aanbevelingen

Bontrager bagagedragers zijn geschikt voor Trek-
fietsen met een inbouwbreedte van 186 mm en met 
bevestigingspunten op het frame. 

De bagagedrager kan los komen indien de bouten niet 
goed zijn aangedraaid. Controleer de bouten voorafgaand 
aan elke rit. 

Onevenwichtig verdeelde bagage kan de balans van de 
fiets beïnvloeden. Zorg ervoor dat de bagage evenredig 
verdeeld is over beide zijden van de drager. 

Het te zwaar beladen van de fiets kan leiden tot 
ongevallen. Raadpleeg de handleiding van de fiets 
voor het maximaal toegestane gewicht waarop de fiets 
berekend is. Deze handleiding is online te lezen via 
trekbikes.com/manuals. 

Een bepakte drager dekt mogelijk reflectoren en lichten 
af. Zorg ervoor dat reflectoren en lichten ook met een 
bepakte bagagedrager zichtbaar zijn. 

Een bagagedrager is niet bedoeld om een fietstrailer aan 
te bevestigen.

Kinderzitjes zijn niet geschikt voor Bontrager 
bagagedragers. Een kind vervoeren in een kinderzitje 
op een bagagedrager kan leiden tot ernstig letsel of 
zelfs tot overlijden.

 WAARSCHUWING

Een bagagedrager die niet geschikt is voor een 
bepaald model fiets kan niet veilig worden gemonteerd. 
Controleer voorafgaand aan het monteren van een 
drager of de bevestigingspunten en de gewichtlimiet 
een veilig gebruik ervan garanderen. Het monteren van 
een niet-geschikte drager kan leiden tot verlies van 
controle of tot lichamelijk letsel.

 WAARSCHUWING

Het beladen van een bagagedrager met andere dingen 
dan bagage kan leiden tot ernstig letsel of zelfs tot 
overlijden. 

 WAARSCHUWING

Volg de instructies bij het bepakken van een drager. De 
instructies negeren kan leiden tot ernstig letsel of zelfs 
tot overlijden.

 WAARSCHUWING

Een bepakte bagagedrager zorgt voor extra gewicht 
en verhoogt het zwaartepunt van uw fiets. Daardoor 
kan het langer duren voordat de fiets tot stilstand 
komt, wordt de fiets lastiger te besturen en valt hij 
gemakkelijker om. Omvallen of het verlies van controle 
kan leiden tot ernstig letsel of zelfs tot overlijden.

 WAARSCHUWING

Onvoldoende vastgemaakte bagage kan gaan 
schuiven, eventueel tussen de spaken terechtkomen, 
en mogelijk tot controleverlies leiden. Volg de instructies 
over hoe bepakking veilig vast te maken. De instructies 
negeren kan leiden tot ernstig letsel of zelfs tot 
overlijden.

 WAARSCHUWING



Type drager
Artikel 
nummers Afbeelding Omschrijving Maat Belading Compatibiliteit tassen

Gebruik met 
kinderzitje

Kenmerken & 
accessoires Bevestigingsmateriaal

BackRack 
Lightweight MIK

582179 Een achterdrager die op 
vrijwel elke racefiets past 
en waarmee je bijna alles 
kunt vervoeren. Geschikt 
voor het snel en stevig 
bevestigen van MIK-tassen 
(Mounting is Key).

46-62 cm Maximaal draagvermogen 
22,7 kg 

Dankzij het geïntegreerde 
MIK-bevestigingssysteem kun 
je geschikte tassen stabiel 
monteren.

Niet bedoeld 
voor gebruik 
met kinderzitjes. 

Lichtgewicht, 
slechts 465 
gram. 

Frames dienen een rembrug te hebben 
of oogjes op de staande achtervorken. 
Niet geschikt voor gebruik met carbon 
dropouts. Inclusief adapterkit voor 
montage op de meeste racefietsen. 
Duurzaam, corrosiebestendig, 
roestvrijstalen bevestigingsmateriaal.

BackRack  
Disc MIK

582180 & 
582181

Een voor MIK geschikte 
achterdrager die eenvoudig 
past op fietsframes met 
schijfremmen.

33-52 cm 54-62 cm Maximaal draagvermogen 
25 kg

Voeg opslagruimte en 
functionaliteit toe aan geschikte 
fietsen. Dankzij het geïntegreerde 
MIK-bevestigingssysteem kun 
je geschikte tassen stabiel 
monteren. Geschikt voor MIK, 
standaard achterdragertassen of 
zijtassen. 

Gemakkelijk 
verlichting 
of andere 
accessoires 
bevestigen 
dankzij de 
geïntegreerde 
oogjes.

Snelle, eenvoudige montage. Optimale 
instelbaarheid en vlotte installatie 
dankzij enkelvoudige veerbouten. 
Bij 582180, 582181 en 582186 is 
alle benodige bevestigingsmateriaal 
meegeleverd, en bij 582180 en 582181 
tevens een spacer de past voor de 
meeste schijfremklauwen. 

BackRack 
Deluxe MIK 
Large

582182 & 
582184

Eenvoudig te monteren 
MIK-achterdrager voor 
grotere fietsframes. 
Bedoeld voor bevestiging 
van zijtassen en 
achterdragertassen.

582184: 33–54 cm 
582182: 54–62 cm 

Maximaal draagvermogen 
25 kg

Extra zijsteunen maken het 
mogelijk om zowel dragertassen 
als zijtassen te bevestigen 
Dankzij het geïntegreerde 
MIK-bevestigingssysteem 
kun je geschikte tassen 
stabiel monteren. Geschikt 
voor MIK-tassen, standaard 
achterdragertassen en zijtassen

Gemakkelijk 
verlichting 
of andere 
accessoires 
bevestigen 
dankzij de 
geïntegreerde 
oogjes.

Optimale instelbaarheid en vlotte 
installatie dankzij enkelvoudige 
veerbouten. Inclusief het benodigde 
bevestigingsmateriaal.

BackRack MIK 582186 & 
582187

Een lichte en sterke  
MIK-achterdrager waarmee 
je eenvoudig meer 
laadvermogen toevoegt aan 
daarvoor geschikte fietsen.

33-46 cm 54-62 cm Maximaal draagvermogen 
25 kg

Voeg opslagruimte en 
functionaliteit toe aan geschikte 
fietsen. Dankzij het geïntegreerde 
MIK-bevestigingssysteem 
kun je geschikte tassen 
stabiel monteren. Geschikt 
voor MIK-tassen, standaard 
achterdragertassen en zijtassen. 

Gemakkelijk 
verlichting 
of andere 
accessoires 
bevestigen 
dankzij de 
geïntegreerde 
oogjes.

Snelle, eenvoudige montage. 
Optimale instelbaarheid en vlotte 
installatie dankzij enkelvoudige 
veerbouten. Inclusief het benodigde 
bevestigingsmateriaal.

Drager Trek 
1120 Orange 
achter

560996  n.v.t. Onbekend. Maximaal draagvermogen 
11 kg

Onbekend. n.v.t. De drager zit gemonteerd op de Trek 
1120. Dealers kunnen deze drager 
apart bestellen.

Type 
zadelpenklem

Artikel 
nummers Afbeelding Diameter klem

Vereisten voor juiste 
passing Montage Overige kenmerken

Zadelpenklem 
met oogjes

415184, 
415186 & 
415188

415184: 31,9 mm. 415186: 
35 mm. 415188: 36,4 mm.

Onbekend. In de klem zitten schroefoogjes 
voor het eenvoudig en stevig 
bevestigen op frames zonder 
oogjes of op kleinere frames.

n.v.t.

Quick-Release 
zadelpenklem 
met schroefoog

415183, 
415185 & 
415187

415183: 31,9 mm, quick 
release. 415185: 35 mm, 
quick release. 415187:  
36,4 mm, quick release.

Onbekend. Schroefoogjes zijn ideaal 
om achterdragers te kunnen 
bevestigen op afwijkende 
frames. In de klem zitten 
schroefoogjes voor het 
eenvoudig en stevig bevestigen 
op frames zonder oogjes of op 
kleinere frames.

QR-versies (snelspanners) 
hebben een rubberen greep

Adapter voor 
drager 

Artikel 
nummer Afbeelding Omschrijving

1040849 Met deze adapter zijn 
niet-compatibele dragers 
compatibel te maken voor 
MIK-tassen.


