
Guia de Referências de Porta-bagagens

Bons Conselhos a Seguir

Os porta-bagagens Bontrager são compatíveis com 
bicicletas Trek com espaçamento de dropouts de 186 mm 
e pontos de fixação no quadro. 

O porta-bagagens pode desprender-se se os parafusos 
não estiverem bem apertados. Verificar os apertos antes 
de cada volta. 

A bagagem distribuída de forma incorreta pode afetar o 
equilíbrio da bicicleta. Garantir a distribuição da bagagem 
de forma equilibrada entre ambos os lados do porta-
bagagens. 

A sobrecarga da bicicleta pode provocar um acidente. 
Consultar o manual de utilizador da bicicleta para 
determinar o peso máximo que a bicicleta suporta.  
Para consultar este manual online, visitar a página 
trekbikes.com/manuals. 

Um porta-bagagens carregado pode bloquear refletores 
e luzes. Verificar se os refletores e luzes são visíveis após 
carregar o porta-bagagens. 

Um porta-bagagens não pode puxar um atrelado de 
forma segura.

As cadeiras de criança não são compatíveis com 
os porta-bagagens Bontrager. A colocação de uma 
cadeira de criança num porta-bagagens pode resultar 
em lesões graves ou morte.

 AVISO

Um porta-bagagens que não seja compatível com 
uma bicicleta não pode ser fixado de forma segura. 
Antes da instalação de um porta-bagagens, verificar os 
pontos de fixação da bicicleta e o seu limite de peso 
para garantir a compatibilidade. A instalação de um 
porta-bagagens incompatível pode resultar na perda 
de controlo ou em lesões.

 AVISO

Carregar o porta-bagagens com outros itens que não 
sejam bagagem pode resultar em lesões graves ou 
morte. 

 AVISO

Seguir as instruções quando carregar um porta-
bagagens. De outra forma, pode resultar em lesões 
graves ou morte.

 AVISO

Um porta-bagagens carregado adiciona peso e eleva o 
centro de gravidade da bicicleta, o que pode fazer com 
que demore mais tempo a parar, seja mais difícil de 
manobrar e possa tombar com maior facilidade. Uma 
queda ou uma perda de controlo pode causar lesões 
graves ou morte.

 AVISO

Bagagem mal fixa e cintas soltas podem alterar o 
equilíbrio, ficar presas na roda e causar perda de 
controlo. Seguir as instruções para fixar a bagagem 
e apertar as cintas. Não fazer isto pode resultar em 
lesões graves ou morte.

 AVISO



Tipo de porta-
bagagens

Números 
de peça Imagem Descrições Tamanho Carga Compatibilidade de saco

Utilizar com 
cadeira de 
criança

Funcionalidades 
e acessórios Ferragens de fixação

BackRack 
Lightweight MIK

582179 Um porta-bagagens traseiro 
compatível com praticamente 
todas as bicicletas de 
estrada, capaz de levar tudo 
o que é preciso. Compatível 
com as malas MIK (Mounting 
is Key) para uma instalação 
rápida e segura das malas.

46 – 62 cm Peso máximo: 22.7 kg O sistema de montagem MIK 
(Mounting is Key) permite uma 
montagem segura e integrada com 
as malas compatíveis

Não se destina 
a ser utilizado 
com cadeiras de 
criança. 

Leve, apenas 
465 gr  

Os quadros têm de ter apoios roscados 
na ponte do travão ou nas escoras 
superiores. Não recomendável para 
utilização com dropouts em carbono. 
Inclui kit de adaptadores para fixação 
na maioria das bicicletas de estrada. 
Ferragens em aço inoxidável duradouro 
resistente à corrosão.

BackRack  
Disc MIK

582180 & 
582181

Um porta-bagagens 
compatível com MIK fácil 
de montar nos quadros de 
bicicletas equipados com 
disco.

33–52 cm 
54–62 cm

Capacidade máxima de peso 25 kg Adiciona capacidade de carga e 
utilidade às bicicletas compatíveis O 
sistema de montagem MIK permite 
uma montagem segura e integrada 
com as malas compatíveis. 
Compatível com o sistema MIK e 
malas ou alforges padrão. 

Os ilhós 
integrados 
facilitam a 
montagem de 
luzes ou outros 
acessórios.

Instalação fácil e rápida. A fixação 
nos apoios com um único parafuso 
permite o máximo ajuste e facilidade de 
instalação. Os modelos 582180, 582181 
e 582186 incluem ferragens necessárias 
para montagem. Os modelos 582180 
e 582181 incluem um espaçador para 
serem compatíveis com a maioria das 
pinças de travões de disco. 

Porta-bagagens 
BackRack Deluxe 
MIK L

582182 & 
582184

Um porta-bagagens 
compatível com o sistema 
MIK, de fácil instalação, 
para os quadros de bicicleta 
maiores, com capacidade 
para alforges e uma mala.

582184:  
33–54 cm 
582182:  
54–62 cm 

Capacidade máxima de peso 25 kg As escoras laterais adicionais 
permitem instalar tanto malas como 
alforges. O sistema de montagem 
MIK permite uma montagem 
segura e integrada com as malas 
compatíveis. Compatível com o 
sistema MIK e malas e alforges 
padrão.

Os ilhós 
integrados 
facilitam a 
montagem de 
luzes ou outros 
acessórios.

A fixação nos apoios com um único 
parafuso permite o máximo ajuste e 
facilidade de instalação. Inclui as ferragens 
de fixação necessárias.

BackRack MIK 582186 & 
582187

Um porta-bagagens traseiro 
leve e robusto, preparado 
para o sistema MIK, que 
garante maior capacidade 
de carga às bicicletas 
compatíveis.

33–46 cm e 
54–62 cm 

Capacidade máxima de peso 25 kg Adiciona capacidade de carga e 
utilidade às bicicletas compatíveis O 
sistema de montagem MIK permite 
uma montagem segura e integrada 
com as malas compatíveis. 
Compatível com o sistema MIK e 
malas ou alforges padrão. 

Os ilhós 
integrados 
facilitam a 
montagem de 
luzes ou outros 
acessórios.

Instalação fácil e rápida. A fixação nos 
apoios com um único parafuso permite o 
máximo ajuste e facilidade de instalação. 
Inclui as ferragens de fixação necessárias.

Porta-bagagens 
traseiro Trek 
1120 Laranja

560996  N/A Não fornecido. Capacidade máxima de peso 11 kg Não fornecido. N/A O porta-bagagens equipa a Trek 1120. 
As lojas podem encomendar o porta-
bagagens separadamente.

Tipo de 
abraçadeira de 
espigão.

Números 
de peça Imagem

Tamanho do diâmetro do 
aperto de espigão

Requisitos de 
afinação Instalação Funcionalidades adicionais

Aperto de 
espigão com 
ilhós

415184, 
415186, 
& 415188

415184: 31.9 mm. 415186: 
35 mm. 415188: 36.4 mm.

Não fornecido. O aperto tem roscas de apoio para uma 
montagem fácil e segura e é ideal para 
quadros que não têm estes apoios ou 
para quadros mais pequenos.

N/A

Aperto de 
Espigão de 
Desengate 
Rápido com Ilhós

415183, 
415185, 
& 415187

415183: 31.9 mm, desengate 
rápido. 415185: 35mm, 
desengate rápido. 415187: 
36.4mm, desengate rápido.

Não fornecido. Os ilhós funcionam bem como soluções 
de fixação para porta-bagagens traseiros 
em quadros de bicicletas singulares. O 
aperto tem roscas de apoio para uma 
montagem fácil e segura e é ideal para 
quadros que não têm estes apoios ou 
para quadros mais pequenos.

As versões de aperto rápido (QR) 
incluem manete de borracha.

Adaptador de 
porta-bagagens 

Número 
de peça Imagem Descrições

1040849 Este adaptador permite a 
compatibilidade de sacos 
incompatíveis com as malas 
MIK.


