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Get Your ‘22  Adventures Under Way...



Ons verhaal is een reis, want stilzitten, daar zijn we niet zo goed in. We 
hebben niet gewoon een wild kantje; we zijn ongetemde zielen. Onze 
betrouwbare oplossingen veranderen al veertig jaar de manier waarop 
mensen reizen. We zijn toonaangevend in onze branche en stoppen 
jarenlange knowhow, veiligheid, gevoel voor ontwerp en levenservaring in elk 
product. We geven mensen de kans om ongetemd en vrij hun eigen pad te 
volgen en het vertrouwen om de platgetreden wegen links te laten liggen.
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ACCESSOIRES VOOR 
DRAGERS:

PerformaFill dempt 
windgeruis met hoge 
frequenties

PerformaRidge 
leidt de laminaire 
luchtstroom over 
de balk en verlaagt 
op die manier de 
luchtweerstand

Een innovatief design dat windgeruis, 
luchtgeruis en trillingen drastisch 
vermindert. Bovendien zorgt het, 
beter dan eender welk ander systeem, 
voor het beste brandstofverbruik.

Yakima® Aero Bar
STIL, AERODYNAMISCH

Yakima SmartFill™-
technologie maakt 
snelle installatie van 
accessoires mogelijk 
zonder opvulstrook.

Verhoogde railingKlemmontage GootSleuf

Yakima SmartFoot™

HET ULTIEME MONTAGESYSTEEM VOOR DRAGERS

Yakima SmartFoot is een montagesysteem dat op unieke 
wijze naadloos op uw voertuig kan worden gemonteerd. 

In combinatie met deze premium bevestigingssets krijgt uw 
Yakima-draagsysteem een maatbehandeling. 

De Yakima SmartFoot-bevestigingssets zijn specifiek 
ontworpen voor het merk en model van uw auto en zorgen 
voor een zuivere en veilige pasvorm.

Vlakke railing
Bevestigingspunt 

af fabriek

EXTRA DRAAGCAPACITEIT

• Geïntegreerde SKS-sloten

• Verkrijgbaar in zilver of zwart

• T-Sleuf met Yakima SmartFill

• Max. laadvermogen 75 kg*

PREMIUM LOOKS

• Geïntegreerde SKS-sloten

• Verkrijgbaar in zilver of zwart

• T-Sleuf met Yakima SmartFill

• Max. laadvermogen 75 kg*

PREMIUM LOOKS VOOR  
VOERTUIGEN MET  
VERHOOGDE RAILING

• Geïntegreerde SKS-sloten

• Verkrijgbaar in zilver of zwart

• T-Sleuf met Yakima SmartFill

• Max. laadvermogen 75 kg*

Thrubar™ Flushbar™ Railbar™

Windschermbord 
Een bord dat gemakkelijk 
te bevestigen is aan elke 
dakdrager en windgeruis en 
luchtweerstand verlaagt.
86 cm 8005016 | 102 cm 8005017 
117 cm 8005018 | 132 cm 8005019

SKS-sloten 
Vereenvoudigde beveiliging. Sluit 
met één sleutel zowel de drager af 
als het materiaal.
Set van 2 8007202 | Set van 4 8007204 
Set van 6 8007206 | Set van 8 8007208

Dakdragers

* Meer info over de nominale 
belasting van dakdragers? - Die 
vindt u hier

Maak uw keuze
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Bike
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JustClick™

CLICK AND GO-FIETSENDRAGER OP TREKHAAK

JustClick™ +1
UITBREIDING VOOR DE JUSTCLICK-FIETSENDRAGER

Deze trekhaakdrager kan twee of drie fietsen - en zelfs een extra - 
vervoeren, een technisch wonder voor alle fietsers. De fietsendrager snel 
en veilig op de trekhaak bevestigen, dat doet u met het simpele “Just 
Click”-systeem. We hebben deze drager ontworpen met de toekomst in 
gedachten. Het is dus ook geschikt voor e-bikes.

• Uittrekbaar wielplatform geschikt voor bijna alle framematen
• Handig kantelsysteem waardoor de achterkant van het  
 voertuig toegankelijk blijft

Neem een extra fiets mee. Kan veilig bevestigd worden aan 
een JustClick 2 of JustClick 3. JUSTCLICK +1 | 8002488

Kleurt de indicator groen, dan is 
de drager goed gemonteerd.

Met één sleutel zet u uw fietsen 
vast aan de drager en de drager 
aan de auto.

De frame-grip houdt het frame 
van de fiets vast en voorkomt dat 
de gemonteerde fietsen bewegen.

Met de spanband wordt het wiel 
aan de basis bevestigd.

FoldClick™

SUPERCOMPACT FIETSENDRAGER VOOR DE TREKHAAK

Deze trekhaakdrager kan twee of drie fietsen vervoeren, een 
technisch wonder voor alle fietsers. De fietsendrager snel en 
veilig op de trekhaak bevestigen, dat doet u met het simpele 
“Just Click”-systeem. De ultieme troef van deze drager is dat 
hij zo compact ingeklapt kan worden dat u hem gewoon in de 
koffer kan laten liggen tot u hem weer nodig heeft.

• Geprofileerde wielhouders voor weg-, tour- en MTB-
banden tot 100 mm (4”)

• Het wielplatform is inklapbaar voor gemakkelijk opbergen
• Handig kantelsysteem waardoor de achterkant van het 

voertuig toegankelijk blijft

FOLDCLICK 2 | 8002489

Gewicht 16,30 kg | Max. totaalgewicht fietsen 58 kg*

FOLDCLICK 3 | 8002490

Gewicht 19 kg | Max. totaalgewicht fietsen 58 kg*

74cm
27cm

67cm FoldClick 2

78cm FoldClick 3

Accessoires voor 
FoldClick en 
JustClick

ClickHook 
De muurhaak bespaart ruimte 
bij het opbergen van uw 
drager.
8002497

ClickRamp 
Handige oprijgoot voor 
elektrische fietsen.
8002492

ClickTop 
Maakt het mogelijk om fietsen 
zonder bovenste stang te 
bevestigen.
8002499

ClickCover 
Houdt uw fietsendrager 
stofvrij.
8002498

Lange straps 
100mm langere wielstraps 
voor fat bikes, e-bikes, enz.
9802702

460 mm bevestigingsarm 
Maak plaats voor een derde 
fiets op de FoldClick 3 door 
de fiets rechtstreeks aan de 
beugel te verbinden.
CK698

JUSTCLICK 2 | 8002486
Gewicht 17,30 kg | Max. totaalgewicht fietsen 58 kg*

* Kijk op onze website voor meer informatie over 
het draagvermogen per product.

* Kijk op onze website voor meer informatie over 
het draagvermogen per product.

JUSTCLICK 3 | 8002487
Gewicht 20,10 kg | Max. totaalgewicht fietsen 58 kg*

Carbon 
velgenbeschermers 
Beschermrubbers voor carbon 
velgen. Set van 2.
9802001
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HighRoad™

PREMIUM VERTICALE DAKDRAGER VOOR FIETSEN

HighSpeed™

PREMIUM FIETSENDRAGER MET VORKBEVESTIGING

Veilig, elegant en eenvoudig in gebruik, zo bevestigt de 
HighRoad uw fiets met de wielen, de ultieme bescherming voor 
het frame. Door de beugel die niet afgesteld hoeft te worden 
en zijn TorqueRight™-vastzetknop kunnen snel en eenvoudig 
verschillende fietsen worden opgeladen. Het slanke ontwerp 
zorgt voor een minimale hinder voor de achterklep. Universeel 
draagsysteem, geschikt voor de meeste dakdragers.

Onze premium vorkbevestiging, de HighSpeed met een slank 
ontwerp, is gestroomlijnd, sterk en veelzijdig. Hij vervoert 
moeiteloos mountainbikes, wegfietsen en fietsen met dikke 
banden en is geschikt voor zowel snelkoppelingen als steekassen. 
Fietsen worden beveiligd met de nieuwe en eenvoudig te 
gebruiken TorqueRight™-knop voor een precieze en sterke grip.

HIGHROAD | 8002124
Gewicht 8,2 kg | Max. totaal fietsgewicht 20 kg

HIGHSPEED | 8002125
Gewicht 4,35 kg | Max. totaal fietsgewicht 18,1 kg

De verticale wielbeugels zetten 
het voorwiel veilig vast. Geschikt 
voor de meeste wielafmetingen.

Ingebouwd uitschuifbaar 
TailWhip™-kabelslot - SKS-sloten 
inbegrepen.

Draai de TorqueRight™-knop 
tot op het punt dat het wiel 
voldoende stabiel staat.

De TorqueRight™-knop zet de 
fiets snel en makkelijk vast op de 
steekas en doet dat heel precies.

Ingebouwd uitschuifbaar 
TailWhip™-kabelslot.

Geschikt voor verschillende 
bandenmaten, van wegfietsen 
over MTB's tot 5”-fatbikes.

Inklapbaar voor een gestroomlijnd 
uiterlijk wanneer niet in gebruik.

Makkelijk, veilig en zeker vast te 
maken aan steekassen.

Ontdek meer op yakima.eu
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Accessoires voor fietsendakdragers

Fat Straps 
Om zeer dikke fietsbanden te 
vervoeren op fietsendragers. 
39 cm x2.
8002470

SKS-sloten 
Bijkomende slotcilinders om  
meer fietsen te sluiten.
Set van 2 8007202
Set van 4 8007204
Set van 6 8007206
Set van 8 8007208

Smart Slot Kit 1 
Geschikt voor de meeste 
dakdragers voorzien van een 
T-sleuf.
8002122

Carbon 
velgenbeschermers 
Beschermrubbers voor carbon 
velgen. Set van 2.
9802001

Vorkadapter 
Plaats uw vork met steekas op 
eender welke fietsendrager met 
vorkbevestiging.
12 mm x 100 mm 8002116
15 mm x 100 mm 8002099
15 mm x 110 mm 8002113

ForkChop™

MINIMALISTISCHE FIETSENDRAGER MET VORKBEVESTIGING

WheelHouse™

DAKDRAGER MET WIELVORK

ForkChop kan vrijwel elke fiets vervoeren, zowel 
snelkoppelingen als steekassen, en dit allemaal zonder het 
fietsframe te raken. De splituitvoering maakt hem ideaal om 
te gebruiken met een bagagemand of voor een minimalistische 
uitstraling op de dakdrager van uw voertuig.

Universeel wielvork Met het WheelHouse ligt uw voorwiel niet 
langer in het voertuig maar staat het op het dak.

FORKCHOP | 8002117
Gewicht 1,6 kg | Max. totaalgewicht fietsen 18 kg

WHEELHOUSE | 8002117

Elk type band, smal of breed, 
kan vastgemaakt worden.

Geschikt voor de meeste fietsen, zowel 
snelkoppelingen als steekassen.

Ontdek meer op yakima.eu

SpareRide™

FIETSENDRAGER OP RESERVEWIEL

SpareRide is makkelijk te bevestigen aan het reservewiel en 
maakt er een fietsendrager van. Dit duurzame, stabiele en veilige 
rek installeert u makkelijk zonder gereedschap. De SuperCush™-
houders bevestigen en beschermen uw fietsen, een flesopener 
opent flessen en er zijn SKS-sloten voor meer veiligheid.

SPARERIDE | 8002599
Gewicht 9,75 kg | Max. totaalgewicht fietsen 31 kg

* Kijk op onze website voor meer informatie 
over het draagvermogen per product.
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Vergrendelbare hub. SuperCush™ ZipStrip™-houders. Ophangarmen klappen naar 
beneden wanneer niet in gebruik.

Volledige vergrendelingsset 
inbegrepen.

HangOut™

KOFFERBAK/ACHTERKLEP FIETSENDRAGER

HalfBack™ 

KOFFERBAK/ACHTERKLEP FIETSENDRAGER

FullBack™

PREMIUM KOFFERBAK/ACHTERKLEP FIETSENDRAGER

De FullBack houdt uw fiets stevig op zijn plaats, is makkelijk in 
gebruik, makkelijk om weg te bergen en dit alles aan een heel 
correcte prijs. Een robuuste constructie, een modern ontwerp 
dat even cool is als uw rit, inclusief sluitpakket en SKS-sloten en 
ingebouwde flesopener.

FULLBACK 2 | 8002634
Gewicht 9,9 kg | Max. totaalgewicht fietsen 32 kg*
FULLBACK 3 | 8002633
Gewicht 10,4 kg | Max. totaalgewicht fietsen 40,8 kg*

2

2

2

De HangOut is heel eenvoudig en duurzaam en zorgt voor 
een veilige bevestiging van de fiets aan zowat elk voertuig. 
Laden en lossen in een mum van tijd. Wanneer u niet aan 
het fietsen bent, dan klapt u de drager eenvoudig in voor 
een compacte bewaring.

Een drager met riemen die functionaliteit, duurzaamheid, 
eenvoud en een strakke look combineert. De HalfBack 
is ontworpen voor fietsers die liefst gewoon hun fiets 
vastnemen en vertrekken.

HANGOUT 2 | 8002637
Gewicht 6,1 kg
Max. totaalgewicht  
fietsen 27 kg*

HANGOUT 3 | 8002638
Gewicht 6,4 kg
Max. totaalgewicht  
fietsen 41 kg*

HALFBACK 2 | 8002636
Gewicht 9,5 kg 
Max. totaalgewicht fietsen  
31,75 kg*

GateKeeper™

• Voor 5 (MD) fietsen. Geschikt voor 
de meeste voertuigen

• Geïntegreerde SitTight™-
fietssteunen

• De zachte viltstukken beschermen 
de lak van uw voertuig

GATEKEEPER MD | 8007410

Locking 
BlockHead™

• Een “overal te bevestigen“ 
fietsendrager met vorkbevestiging

• Enkelzijdige afstellingspen voor 
gemakkelijk laden van fietsen

• Geïntegreerde SKS-sloten

LOCKING BLOCKHEAD | 8001118

BikerBar™

• Yakima-dwarsstang en twee 
vergrendelbare fietsendragers

• Gemakkelijk te installeren en te 
verwijderen met snelkoppelingen

• SKS-sloten; beveiligt drager  
en fietsen

BIKERBAR | 8001141

BlockHead™

• Een “overal te bevestigen“ 
fietsendrager met vorkbevestiging

• Corrosiebestendige constructie van 
geanodiseerd aluminium

BLOCKHEAD | 8001117

HALFBACK 3 | 8002635
Gewicht 10 kg
Max. totaalgewicht fietsen  
40,8 kg*

* Kijk op onze website voor meer informatie over 
het draagvermogen per product. Ontdek meer op yakima.eu

Accessoires voor 
kofferbak/achterklep 
fiets dragers

Veiligheidsriem voor 
kofferdrager 
Anti-diefstal-beveiligingsband 
met staal versterkt waarmee u 
vrijwel elke fietsendrager op de 
koffer kunt vastzetten.
8002623

SKS 9'- slotkabel 
Complete vergrendelingsset 
SKS-slotcilinders worden apart 
verkocht.
8007233

TubeTop™ 
Creëert als het ware een bovenbuis 
zodat uw fiets stevig op de drager 
geïnstalleerd kan worden.
8002531

SKS-sloten 
Drager en fietsen zijn afsluitbaar 
met dezelfde sleutel.
Set van 2 8007202 |  
Set van 4 8007204
Set van 6 8007206 |  
Set van 8 8007208 
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FatCat EVO™

PREMIUM SKI- EN SNOWBOARDDRAGER

Onze meest aerodynamische drager met premium design 
voor de wintersport. Een bredere basis voor brede ski's en 
snowboards. Verkrijgbaar in het zwart. T-sleuf voor een 
superlaag profiel is apart verkrijgbaar

FATCAT EVO 4 - 4 paar ski's of 2 snowboards | 8003075
FATCAT EVO 6 - 6 paar ski's of 4 snowboards | 8003076

SmarT-Sleuf Kit 2 
Kies deze vlakke ombouwset 
om uw FatCatEVO op 
dakdragers met een T-sleuf te 
monteren.
8003098

FreshTrack™

SKI- EN SNOWBOARDDRAGER

Er snel even tussenuit dankzij de FreshTrack ski- en 
snowboarddragers. Ontworpen voor ski's tot 120mm breedte 
aan de top, zet uw ski's in een mum van tijd vast zonder 
gereedschap. Gebruik één knop om de ski's vast te zetten en de 
ingebouwde SKS-sloten houden ze stevig vast.

FRESHTRACK 4 - 4 paar ski's of 2 snowboards | 8003092
FRESHTRACK 6 - 6 paar ski's of 4 snowboards | 8003093

Zet uw ski's in een mum van tijd 
vast zonder gereedschap.

Inclusief SkiLift-uitbreiding om 
ruimte te bieden voor lange 
bindingen.

Inclusief geïntegreerde SKS 
(Same Key System)-sloten voor 
meer veiligheid.

Ontdek meer op yakima.eu
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Cargo
TourCase™

DAKKOFFER GROOT VERMOGEN

Reis in stijl met de TourCase-dakkoffer. De slanke, 
aerodynamische vormgeving en de glanzende afwerking 
passen perfect bij uw auto en maken van de TourCase het 
perfecte accessoire voor uw volgende trip.

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN
Draai gewoon aan de knop totdat 
de momentbegrenzer de juiste 
bevestigingskracht levert. QuickDock™-
technologie maakt het proces eenvoudig.

EXTRA KOFFERRUIMTE
De achterkant van de TourCase maakt 
toegang tot de achterklep van uw voertuig 
altijd mogelijk.

STEVIG DEKSEL DAT OPENT  
AAN TWEE KANTEN
Opent aan beide kanten om de 
bagage snel en eenvoudig te bereiken. 
Geïntegreerde versteviging van het deksel 
voor extra stijfheid zodat het deksel niet 
plooit bij het openen.

TOURCASE 400 Glanzend zwart | 8007357
Gewicht 17 kg | Capaciteit 75 kg / 400 l

TOURCASE 450 Glanzend zwart | 8007365
Gewicht 19 kg | Capaciteit 75 kg / 450 l
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SkyRise™ HD
HEAVY DUTY-DAKTENT VOOR ELK SEIZOEN

Het ultieme mobiele basiskamp voor elk seizoen. De  
grote openingen zorgen voor een breed uitzicht en een  
goede ventilatie, terwijl de schuimrubberen slaapmat alle  
comfort biedt.

• Biedt plaats voor maximaal drie personen

• Grote deuren en vensters bieden een bijzonder uitzicht

• 4-seizoensbescherming: 600 D Ripstop polyesterweefsel 
met een 3000 mm PU waterdichte coating

• Rainfly met 210 D Ripstop polyester, 3000 mm PU 
waterdichte coating

• Slijtvaste tentvloer met gestructureerde afwerking zorgt 
voor extra duurzaamheid

• De functie voor automatisch sluiten van de ladder maakt 
afsluiten supermakkelijk

• Dankzij de bevestigingsbeugels onder de tent kan de tent 
makkelijk en zonder gereedschap op de auto snel geladen en 
gelost worden.

• Dit ontwerp laat u toe de tent snel op te zetten, meer tijd om 
te genieten dus

• Schuimrubberen matras van 64 mm dik

• Het aluminium frame is licht, sterk en zo ontworpen dat 
opzetten werkelijk niets inhoudt

• 2 SKS-sloten inbegrepen voor meer veiligheid

• Zwarte SkyRise Cover (Medium) inbegrepen, gemaakt van 
680g hoogwaardige PVC

• beperkte garantie van 2 jaar

SkyHooks
Pakket van 
4, eenvoudig 
te monteren 
musketonhaken die 
in de SideTrack™ 
schuiven en uw 
uitrusting binnen 
handbereik en van 
de grond houden
8007425

SunBelt
Flexibele LED-
lichtstrip voor 
uw SkyRise-tent 
die zorgt voor 
verlichting in de 
tent of op de 
kampeerplek
8007426

SkyRise-
lakenset
Lakenset geschikt 
voor de medium 
matras van de 
SkyRise-tent 
8007428

SideKick
Hou modderig 
schoeisel buiten 
uw SkyRise-tent, 
maar altijd binnen 
handbereik
8007423

SkyLoft
Het ophangnet 
voor de SkyRise-
tent helpt om uw 
kampeeruitrusting 
netjes op te 
bergen zodat 
u die makkelijk 
terugvindt
8007424

SkyRise  
Annex MD
Schuift op een 
eenvoudige manier 
in de SideTrack™, 
hangt onder de 
SkyRise-tent en 
zorgt zo voor extra 
leefruimte
8007422

SkyRise HD | 8007437
Gewicht 52,00 kg | Slaapcapaciteit tot 3 personen
Gewichtslimiet (Statisch) 272 kg
Afmetingen open tent L 243 cm  x  B 142 cm  x  H 122 cm
Afmetingen gesloten tent L 122 cm  x  B 142 cm  x  H 41 cm

Accessoires voor SkyRise HD

RoadShower Small | 8004109
Capaciteit 15 liter | Gewicht 9 kg
Afmetingen L 140 cm  x   
B 15 cm  x  H 12 cm

RoadShower Large | 8004111
Capaciteit 45 liter | Gewicht 17 kg
Afmetingen L 208 cm  x   
B 19 cm  x  H 15 cm

RoadShower Medium | 8004110
Capaciteit 26 liter | Gewicht 12 kg
Afmetingen L 140 cm  x   
B 19 cm  x  H 15 cm

RoadShower™

DRAAGBARE WATERVOORRAAD ONDER DRUK

Wielen vol modder, voeten met zand, vuile poten - dankzij de 
Yakima RoadShower heeft u toegang tot water onder druk in 
the middle of nowhere.

• Verkrijgbaar in drie maten: Small 15 l, Medium 26 l en 
Large 45 l

• Stevig gebouwd met een gelaste aluminium constructie en 
afgewerkt met een duurzame poedercoatlaag

• Brede vuldop om makkelijk te kunnen vullen

• Zet de tank onder druk met de Schrader-luchtklep of een 
tuinslang

• Creëer handmatig druk of met een ingebouwde elektrische 
pomp - ingebouwde overdrukklep zorgt voor veiligheid en 
springt automatisch op tussen 55-65 psi

• Inclusief twee wateruitlaten, één aan elk uiteinde, voor 
gemakkelijke toegang tot water

• Vast te maken aan de dakdrager met inbegrepen SKS-
sloten voor meer veiligheid

RS FlexHead 
Shower
Breid uw 
RoadShower uit 
met deze flexibele 
douchekop en geniet 
van de luxe van een 
douche buiten.
MEDIUM 8004104 
LARGE 8004106

RS On-Off 
Elbow 
Met deze extra 
aan/uit-elleboog 
kunt u een tweede 
uitlaatklep aan 
de RoadShower 
toevoegen, 
waardoor het 
gemakkelijker wordt 
om accessoires aan 
te sluiten.
8004103

Accessoires voor RoadShower

SlimShady 1,8 m x 1,3 m | 8007444 | Gewicht 10,3 kg
SlimShady 2,0 m x 2,0 m | 8007445 | Gewicht 12,85 kg

SlimShady™

• Universeel draagsysteem dat gereedschapsloos past op de 
meeste dakdragers

• Bestaat uit 420D polyesterweefsel met PU-coating, is licht, 
duurzaam en waterdicht

• Makkelijk te installeren - trek uit, ondersteun en klaar

• Supereenvoudige bevestiging - geen gereedschap nodig

• Wordt aan dakdrager bevestigd met de inbegrepen SKS-
slotcilinders voor meer veiligheid
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Fishing
ReelDeal™

DAKDRAGER VOOR DE HENGELSPORT

DoubleHaul™

DAKDRAGER VOOR VLIEGVISHENGELS

Eenvoudige, compacte en economische manier om volledig 
opgetuigde vishengels van eender welk type op een dakdrager 
te bevestigen

• Voor maximum 8 volledig opgetuigde vishengels

• De ingebouwde voering zet de hengels stevig vast en 
beschermt ze

• De opening die afsluitbaar is met één knop maakt het 
mogelijk de hengels van aan de zijkant te laden

• SKS-sloten inbegrepen om uw vishengels veilig en 
beschermd te vervoeren

Een luxe drager voor maximum 4 volledig opgetuigde 
vliegvishengels, tot 3 m lang. Op maat van elk voertuig.

• Aanpasbaar tot 3,3 m of 1,8 m lang

• Viltbescherming op maat voor premium bescherming van 
de rollen

• Aluminium buizen voor rollen die afgelijnd zijn met plastic 
zorgen voor sterkte en maken dat de rollen gescheiden 
blijven

• Inclusief geïntegreerde SKS-sloten voor meer veiligheid.

REELDEAL | 8004089

DOUBLEHAUL | 8004087
Gewicht 21 kg | Afmetingen L 333 cm x B 38 cm x H 23 cm

Gereedschapsloze, universele 
uitbreiding voor de dakdrager.

Universeel bevestigingssysteem 
dat op de meeste dragers past.

Vervoer maximum 8 hengels met 
vastgezette rollen en lijnen.

Viltbescherming op maat  
beschermt de rollen.

Bevestigt de hengels aan de 
dakdrager met 2 inbegrepen 
SKS-sloten.

SKS-sloten beveiligen zowel de 
DoubleHaul als de hengels.

Makkelijk om de hengels te 
bevestigen en los te maken 
dankzij de zijopeningen.

SmartT-Sleuf Kit 3 
Bevestig uw DoubleHaul 
rechtstreeks op een T-sleuf op 
uw dakdrager (apart verkocht).
8007356
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ShowDown™

MAKKELIJK UW KAJAK EN SUPBOARDS LADEN

De eerste laadoplossing die overweg kan met supboards en 
kajaks en die van zware boten en boards laden een makkie 
maakt. Dit lichtgewicht kan meer dan 600 mm naar beneden 
gekanteld worden, 45% van het gewicht van de boot voor zijn 
rekening nemen en de boot voorzichtig helpen laden op de 
auto.

• Dankzij zijn vermogen om 36 kg (boot en board) te laden 
kan dit systeem makkelijk overweg met uw grote kajak of 
een paar supboards.

• Met een gewicht van 9,5 kg houdt uw dak nog voldoende 
draagkracht

• Daalt tot 66 cm vanaf de hoogte van de dakdrager
• Biedt een royale gewichtsondersteuning van 30–45% 

(afhankelijk van de breedte van de boot)
• De met vilt beklede beugels buigen om zich aan te passen 

aan de romp voor een veilig transport
• Inklapbaar om wind- en luchtgeruis tegen te gaan wanneer 

niet in gebruik
• Klaar voor gebruik geleverd inclusief extra sterke 

spanbanden

SHOWDOWN | 8004081

De met vilt beklede beugels 
buigen om zich aan te passen aan 
de romp voor een veilig transport.

Het schuif- en kantelmechanisme 
maakt laden/afladen makkelijk.

Universeel draagsysteem, 
geschikt voor de meeste 
dakdragers.

Inclusief extra sterke 
spanbanden en boeg- en 
achterstevenbevestigingen.

SweetRoll™

ZADELS EN ROLLEN VOOR DE KAJAKDAKDRAGER

Uw boot laden was nog nooit zo gemakkelijk! De twee zadels 
met geïntegreerde rollen houden uw boot op de juiste positie. 
De basis met veer past zich tijdens het opladen automatisch 
aan op de boot. Geleverd als set van 4. Inclusief extra sterke 
spanbanden en riemen voor boeg en achtersteven.

SWEETROLL | 8004077

Geïntegreerde rollers
voor gemakkelijk laden.

De basis met veer past zich aan
aan de vorm van de boot.

Rubber stootkussens beschermen 
de romp van de boot.

Vilten stootkussentjes voor meer 
bescherming. (Apart verkocht 
8004080)

HandRoll™

De HandRoll's rubber rollers zijn ontworpen om het laden van 
eender welk type kajak makkelijk te maken, dankzij hun grip, 
stabiliteit en de bescherming die ze bieden. De basissen kantelen 
om zich aan te passen aan de vorm van uw boot en sluiten dan 
strak om de boot vast te zetten tijdens het vervoer.

Het universele draagsysteem is geschikt voor de meeste 
dakdragers - montage zonder gereedschap, inclusief extra 
spanbanden en boeg- en achterstevenbevestigingen. Gebruik 
SKS-slotcilinders voor nog meer veiligheid. De HandRoll wordt 
per paar verkocht en kan gecombineerd worden met een andere 
rollerset of onze DeckHand-steunen voor een opzet op maat.

HANDROLL | 8004082
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ShowBoat™ 66
LAADROLLERS

KeelOver™

KANODRAGER

Deze ingenieuze laadrol schuift over de achterkant van 
uw voertuig zodat uw voertuig niet alleen makkelijk 
toegankelijk is maar ook beschermd wordt tijdens het laden 
en lossen van uw boot.

• Een beschermlaag op de roller voorkomt beschadiging 
van uw kano of kajak tijdens het laden en het transport

•  Te combineren met de meeste kajak- en kanosteunen
• Corrosiebestendig frame van roestvrij staal en koper

SHOWBOAT 66 | 8004068

De KeelOver kan rechtstreeks op elke dakdrager worden 
bevestigd voor een snelle kant-en-klare montage zonder 
gereedschap. Uw kano komt niet alleen veilig aan bij het 
water, u kan ook meer tijd op het water doorbrengen, wat 
voor veel blije peddelaars zorgt.

KEELOVER | 8004069

DeckHand™

KAJAKZADELS

De met vilt beklede zadels van de DeckHand zijn 
indrukwekkend eenvoudig en gemakkelijk te laden, passen zich 
aan de romp van uw kajak aan en zorgen voor een superveilige 
en contactloze manier om uw boot te dragen. Verkocht in 
paren, werkt supergoed samen met de nieuwe rollen van de 
Handroll of een ander paar zadels voor een opstelling op uw 
maat.

• De viltbescherming zorgt ervoor dat de boot makkelijk laadt 
en heel goed beschermd wordt

• De oversized houder beschermt de boot en is geschikt  
voor een groot aantal types van rompen

• Universeel draagsysteem, geschikt voor de meeste 
dakdragers

• De makkelijke, gereedschapsloze installatie laat u toe om 
dit systeem snel op te zetten, te laden en te vertrekken

DECKHAND | 8004083

JayLow™

KAJAKDRAGER MET J-BEUGEL

Wendbaar, aanpasbaar en uiterst onderhoudsarm, zo zorgt 
de JayLow-kajakdrager voor een maximale belading en een 
minimum aan gedoe. Installatie zonder gereedschap met de 
gebruiksvriendelijke SpinVice-klem. Vervoer een kajak met 
J-beugel of twee kajaks verticaal. Spanbanden, riemen voor 
boeg en achtersteven en SKS-sloten inbegrepen.

JAYLOW | 8004076

Vervoer 1 boot met J-beugel en 
2 boten
verticaal met de houder.

Gebruiksvriendelijke hendel 
maakt het aanpassen
supereenvoudig.

Inklapbaar wanneer hij niet in 
gebruik is.

Geïntegreerde boothelling voor  
eenvoudig laden.
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SoftStrap 
Veilige, gecoate spanbanden 
met geïntegreerde hoes om de 
overtollige band (paar) op te 
bergen.
2,4 m 8007420 | 4,9 m 8007419

SupDawg™

PREMIUM DAKDRAGER VOOR SUPBOARD EN SURFBOARD

Een opstaande houder voor een peddelboard die plaats biedt aan 
twee supboards met een max. breedte van 91 cm. De SUPDawg is 
volledig kant-en-klaar samengesteld, heeft geïntegreerde rollen 
voor eenvoudig opladen en heeft SKS-sloten.

SUPDAWG | 8004075

Houdt uw boards veilig en wel
met stalen kabels met een 
coating van nylon.

Makkelijk te installeren met een
SpinVice-klem.

Vergrendeling, geïntegreerd 
opbergvak voor de riem
verhindert dat de riem flappert
in de wind.

Geïntegreerde rollers maken  
het laden heel makkelijk.

Accessoires voor watersportdragers

Extra sterke spanbanden 
Extra sterke doorstikte 
spanbanden van 4,9m met 
gespen die gecoat zijn met 
zacht rubber.
8005006

RipCord 
Gebruik deze 3,6 m-lange 
spanbanden om uw boten of 
boards vast te zetten.
8004048

Bevestigingen voor 
boeg/achtersteven 
Zet de boeg en achtersteven 
van elke boot vast met 
de gebruiksvriendelijke 
bevestigingstools.
8004031

AceO’Spades 
Bevestig uw roeispanen/
peddels op de drager en laat 
meer ruimte over in de auto. 
SKS-sloten inbegrepen.
8000335

Kofferbevestiging
Zorgt voor een veilig 
bevestigingspunt voor boeg- en 
achtersteven.
8007416

We hunkeren ernaar 
om eens te zijn met 
de natuur - ruimte om 
ongetemd en opnieuw 
een beetje wild te zijn. 
Stilzitten is niets voor 
ons, wij zetten onze 
helm richting avontuur 
zodra we kunnen.

Ontdek meer op yakima.eu34 35
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Yakima is een geregistreerd handelsmerk van de Yakima Group.

© Yakima Australia Pty Ltd. We (Yakima Australia Pty Ltd) bezitten of 
hebben een licentie voor de intellectuele eigendomsrechten van de in deze 
publicatie voorkomende handelsmerken (al dan niet geregistreerd), zoals 
Yakima®, Hubco®, Whispbar®, QuickDock™, S-Wing®, SmartFoot™, SmartFill™, 
T-sleuf, de vleugelinstallatie en de vorm van de Whispbar. De in deze 
publicatie beschreven producten kunnen ook beschemd zijn door middel van 
een octrooi, ontwerp- of auteursrecht. Alle rechten voorbehouden.
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