


JustClick+1
• Neem een extra fiets mee 
• Max. gewicht fiets 15 kg

8002488

Wat een gemak:  

JustClick™
 

and go...

*Met JUSTCLICK+1

JUSTCLICK™ 8002486 8002487

AANTAL FIETSEN 2/3* 3/4*

MAX. TOTAALGEWICHT 
FIETSEN 60kg 60kg

VERGRENDELT FIETS √ √

VERGRENDELT AAN 
VOERTUIG √ √

1 2 3

KLIK!

Uittrekbaar 
wielplatform 
geschikt voor 
bijna alle 
framematen

Het handige 
kantelsysteem maakt 
de achterkant van het 
voertuig toegankelijk, 
ook met geladen fietsen

Quick tilt voetpedaal

De afneembare 
bevestigingsarmen 
zetten uw fiets 
veilig vast

Geïntegreerde wielen, 
maken vervoer en 
opbergen gemakkelijk

Geschikt voor 
bandbreedtes tot  
83 mm (3,25”)Verhoogd 

achterplatform, 
maakt optimale 
plaatsing van fiets 
mogelijk



GROEN  
BETEKENT GAAN
Het intuïtieve “Just Click”-systeem 
maakt het eenvoudig te weten of uw 
drager goed gemonteerd is: als de 
indicator groen is, is het goed!

TOEGANKELIJKHEID
Dankzij het handige kantelsysteem
is de achterklep van het voertuig
altijd bereikbaar, zelfs met
geladen fietsen.

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



74cm
27cm

67cm FoldClick 2

INGEKLAPT:FoldClick™
 

klein, compact 
enlichtgewicht

FOLDCLICK™ 8002489 8002490

AANTAL FIETSEN 2 3

MAX. TOTAALGEWICHT 
FIETSEN 60kg 60kg

VERGRENDELT FIETS √ √

VERGRENDELT AAN 
VOERTUIG √ √

Het wielplatform 
is inklapbaar voor 
gemakkelijk opbergen

Het handige 
kantelsysteem maakt 
de achterkant van het 
voertuig toegankelijk, 
ook met geladen fietsen

De afneembare 
bevestigingsarmen 
zetten uw fiets 
veilig vast

Geschikt voor 
bandbreedtes tot  
100 mm (4”)

Quick tilt 
voetpedaal

Geprofileerde 
wielhouders 
voor weg-, tour- 
en MTB-banden

Geschikt voor 
alle Europese 
kentekenplaatformaten

Pending

78cm FoldClick 3



ACCESSOIRES 		 JustClick
		FoldClick

FIETSENDRAGER JustClick 2 JustClick 3 FoldClick 2 FoldClick 3

AANTAL FIETSEN 2/3* 3/4* 2 3

GESCHIKT VOOR E-BIKES √ √ √ √

KANTELBAAR MET GELADEN FIETSEN √ √ √ √

INKLAPBAAR VOOR GEMAKKELIJK OPBERGEN √ √ √ √

RUIMTE TUSSEN FIETSEN 25cm 20cm 22cm 19cm

VERGRENDELT FIETS √ √ √ √

VERGRENDELT AAN VOERTUIG √ √ √ √

INSTALLATIE ZONDER GEREEDSCHAP √ √ √ √

PLUG MET 7/13 PINS INBEGREPEN √ √ √ √

VERLICHTING CONFORM EU- EN √ √ √ √

PRODUCTGEWICHT 17,3kg 20,3kg 15,8kg 17,8kg

OPTIE JUSTCLICK+1 √ √

TRANSPORTWIELEN √ √

OPBERGEN VAN CLICKRAMP AAN BOORD √ √

VERHOOGD ACHTERSTE WIELPLATFORM √ √

MAX. GEWICHT PER FIETS 30kg 30kg 30kg 30kg

MAX. TOTAALGEWICHT FIETSEN 60kg 60kg 60kg 60kg

Vergelijk alle
trekhaak fietsendragers:

ClickCover
Houdt uw  
fietsendrager stofvrij

8002498

ClickRamp
Handige oprijgoot voor 
elektrische fietsen zodat u de 
fiets niet hoeft op te tillen

8002492

Long Straps
Long straps worden gebruikt 
voor het vervoer van fietsen met 
een lange wielbasis en/of fietsen 
met brede banden. Set bestaat 
uit twee spanriemen van  
48 cm lang

9802702

ClickTop
Maakt het mogelijk om fietsen 
zonder bovenste stang of met 
schuine stangen te dragen

8002499

Rim Protector
Set van 2 beschermrubbers voor 
carbon velgen. Glijdt over de 
spanriemen.

9802001

ClickHook
De muurhaak bespaart ruimte 
bij het opbergen van uw drager

8002497

*Met JUSTCLICK+1



Voeg er een SKS- 
slot aan toe om 
de dakdrager te 
beveiligen

Nieuwe TailWhip  
kabel (noodzaakt een 
SKS-slot, in optie)

Geïntegreerde beugel 
voor bevestiging van 
eigen slot

Geschikt voor banden 
van 23 tot 82,5 mm 
breed

Zwarte afwerking

Traploze wielbeugel  
voor bevestiging 
van verschillende 
wielafmetingen

NIEUW 
TorqueRight™ 
knop

Universeel laag-  
profiel bevestiging

Kies de 

HighRoad™

voor een rondje fietsen…

Kit Smart-Slot 1
Vervangt de traditionele 
montage accessoires en laat 
toe om de fietsendrager direct 
te bevestigen in de T-gleuf van 
de dakdrager. Geschikt voor de 
meeste dakdragers voorzien  
van een T-gleuf.

8002122

HIGHROAD™ 8002124

BEVEILIGING  Geschikt voor
2 SKS-sloten

MAX.
WIELAFMETING

66 cm tot 73 cm 
(26” tot 29”)

MAX.
BANDBREEDTE

23 mm tot
82 mm

(0,9 tot 3,25”)

MAX. GEWICHT
PER FIETS 20kg

GESCHIKT VOOR
DAKDRAGERS

RECHTOP  
BOVENOP AUTO  
		 Racefietsen

		Mountainbikes

	 	 Spatborden

	 	 Fatbikes

	 	 Kinderfietsen



VERTICALE 
WIELBEUGEL
De verticale wielbeugel 
vereenvoudigt het laden van  
eender welk type fiets. Positioneer 
het wiel op de juiste plaats en  
draai de TorqueRight knop tot op 
het punt dat het wiel voldoende 
stabiel staat. Geen enkele 
aanpassing noodzakelijk voor  
wielen van 26 tot 29”.

BEVESTIGING VAN DE 
FIETSEN OP HET WIEL
Doordat de fiets wordt vastgemaakt 
aan het wiel, is er geen enkel contact 
tussen de drager en het fietsframe. Het 
ideale systeem voor fietsen in carbon 
of met een gepersonaliseerde laklaag. 
Voeg een SKS-slot toe aan de TailWhip 
kabel voor een extra beveiliging.

EENVOUDIGE 
BEVESTIGING 
DANKZIJ DE 
TORQUERIGHT KNOP
Eens je het wiel hebt geplaatst
in de traploze wielbeugel, draai je
het aan met de TorqueRight knop.
Draai de knop tot je een klik hoort.
Het wiel zit zo niet te strak en niet
te los, je kan zo op weg.



Voeg er een SKS- 
slot aan toe om aan 
de dakdrager te 
beveiligen

Nieuwe TailWhip  
kabel (noodzaakt een 
SKS- slot, in optie)

Voeg er een SKS-slot aan 
toe om de fietsendrager 
te beveiligen

Elk type band kan 
bevestigd worden, 
smal of breed

Bevestiging van alle 
types steekassen. 
Quick release mogelijk

NIEUW 
TorqueRight™ 
knop

Universeel laag- 
profiel bevestiging

Snel op pad met  

HighSpeed™

op uw dak…

HIGHSPEED™ 8002125

BEVEILIGING  Geschikt voor
2 SKS-sloten

MAX.
BANDBREEDTE 12 cm (5”)

MAX. GEWICHT
PER FIETS 20kg

GESCHIKT VOOR
DAKDRAGERS

RECHTOP  
BOVENOP AUTO  
		 Racefietsen

		Mountainbikes

		 Spatborden

		 Fatbikes

	 	 Kinderfietsen

Zwarte afwerking

Kit Smart-Slot 1
Vervangt de traditionele 
montage accessoires en laat 
toe om de fietsendrager direct 
te bevestigen in de T-gleuf van 
de dakdrager. Geschikt voor de 
meeste dakdragers voorzien  
van een T-gleuf.

8002122



GESCHIKT VOOR 
ALLE ASSEN EN 
WIELAFMETINGEN
Geschikt voor veilig transport
van alle type fietsen, inclusief
racefietsen en mountain bikes tot
5” fat-tyre bikes. Ook geschikt
voor fietsen met quick release  
(9 mm) en steekassen (12 mm,  
15 mm, 20 mm).

EENVOUDIGE 
BEVESTIGING MET DE 
TORQUERIGHT KNOP
De nieuwe TorqueRight™ knop laat
je toe de fiets snel te bevestigen.

LAAG PROFIEL, 
MAXIMALE KOFFER 
OPENING
De HighSpeed™ is zo ontworpen
dat je steeds optimaal toegang
hebt tot de koffer.



√ √ √

Installatie zonder 
gereedschap 
op de meeste 
dwarsstangen 
met universele 
klemmen

Minimalistisch 
ontwerp

Is direct geschikt 
voor fietsen met 
verschillende 
steekassen en 
snelkoppelingen

Geschikt voor 
verschillende 
bandenmaten, 
van wegfietsen 
tot fatbikes

De zeer minimalistische ForkChop biedt 
uitzonderlijke lexibiliteit voor een prachtige 
prijs. Hij is geschikt voor zowel fietsen met 
snelkoppelingen als met steekassen en kan op 
vrijwel elke dakdrager gemonteerd worden.

ForkChop™

RECHTOP  
BOVENOP AUTO  
		 Racefietsen

		Mountainbikes

		 Spatborden

		 Fatbikes

	 	 Kinderfietsen

FORKCHOP™ 8002117

GESCHIKT VOOR
DAKDRAGERS

WheelHouse™

WHEELHOUSE™ 8002127

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS

• Bevestigt het voorwiel van uw fiets op de 
dakdrager van uw voertuig

• Inklapbaar wanneer hij niet in gebruik is
• Kan worden vastgezet op de dakdrager  

(SKS-slot in optie)
• Geschikt voor alle nieuwe wiel-en asmaten
• Max. bandbreedte : 110 mm
• Alle wielafmetingen : tot 73 cm (29”)



Ronde dakdragers | Vierkante dakdragers | Aerodynamische en Fabriek dakdragers
*Niet geschikt dakdragers met een met een hoogte van meer dan 38 mm

SKS  
Slotsysteem
Set van 2 8007202

Set van 4 8007204

Set van 6 8007206

Set van 8 8007208

Set van 10 8007210

FIETSENDRAGER HighRoad HighSpeed ForkChop

INSTALLATIE ZONDER GEREEDSCHAP √ √ √

COMPATIBEL MET SKS-SLOTEN √ √ √

SKS-SLOTEN INBEGREPEN

GESCHIKT VOOR STEEKASSEN √ √ √ 

GEEN CONTACT MET FIETSFRAME √ √ √

VOLLEDIG GEMONTEERD √ √ √

GESCHIKT VOOR SPATBORDEN √ √

MAX. GEWICHT PER FIETS 20kg 20kg 18kg

GESCHIKT VOOR FATBIKES √ √

PREMIUM VORMGEVING √ √

COMPATIBEL MET T-SLEUF √ (KIT  
SMART-SLOT 1)

√ (KIT  
SMART-SLOT 1)

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS  *

Vergelijk alle  fietsendragers  
voor op het dak:

Fat Straps
• Fat straps worden gebruikt 

voor het vervoer van zeer dikke 
fietsbanden op fietsendragers. 
Bestaat uit twee spanbanden 
van 39 cm (15,5”) lang

• Geschikt voor alle 
dakfietsendragers

8002470

ACCESSOIRES



HalfBack™

KOFFERBAK/
ACHTERKLEP
		 Racefietsen

		Mountainbikes

		 Spatborden

		 Fatbikes

		 Kinderfietsen

HalfBack 2 HalfBack 3

AANTAL FIETSEN 2 3

ONDERDEELNUMMER 8002636 8002635

Ophangarmen klappen 
naar beneden wanneer
niet in gebruik

SuperCush™ ZipStrip™-
houders maken het
laden en uitladen van
fietsen gemakkelijker

Eenvoudig te installeren 
met een koppelstang 
die de belangrijkste 
bevestigingspunten 
uitlijnt

• SuperCush™ ZipStrip™-houders maken het 
laden en uitladen van fietsen gemakkelijker

• ZipStrips™ bevestigen de fietsen aan de 
drager en zijn volledig afneembaar

• Modern ontwerp
• Een rubberen laag beschermt de lak
• Eenvoudig te installeren met een 

koppelstang
• Intuïtieve bevestiging met vier spanbanden
• Compact voor gemakkelijk opbergen
• Capaciteit voor 2 of 3 fietsen



KOFFERBAK/
ACHTERKLEP
		 Racefietsen

		Mountainbikes

		 Spatborden

		 Fatbikes

		 Kinderfietsen

KOFFERBAK/
ACHTERKLEP
		 Racefietsen

		Mountainbikes

		 Spatborden

		 Fatbikes

		 Kinderfietsen

FullBack™

• Modern ontwerp en moderne 
afwerking

• Gemakkelijk te installeren
• De complete vergrendelingsset zet 

de drager vast aan de auto en de 
fietsen aan de drager

• Ophangarmen klappen naar 
beneden wanneer niet in gebruik

• SuperCush™ ZipStrip™-houders 
maken het laden en uitladen van 
fietsen gemakkelijker

• Eenvoudig te installeren met een 
koppelstang die de belangrijkste 
bevestigingspunten uitlijnt

• Een optionele TubeTop™ maakt de 
drager geschikt voor verschillende 
soorten fietsframes  
(wordt apart verkocht)

Ophangarmen klappen 
naar beneden wanneer
niet in gebruik

Complete 
vergrendelingsset

SuperCush™ 
ZipStrip™-houders

Koppelstang

FullBack 2 FullBack 3

AANTAL FIETSEN 2 3

BEVEILIGING Met SKS- 
sloten

Met SKS-
sloten

ONDERDEELNUMMER 8002634 8002633

HangOut™

HangOut 2 HangOut 3

AANTAL FIETSEN 2 3

ONDERDEELNUMMER 8002637 8002638

• Het QuickTrigger™-naafsysteem 
maakt installatie snel en eenvoudig

• De geïntegreerde StableCradles™ 
houden de fietsen goed op hun plaats 

• Het beschermingsrubber en 
de haken met beschermlaag 
beschermen het voertuig

• Capaciteit voor twee of drie fietsen
• Draagarmen inklapbaar voor 

compact opbergen



ACCESSOIRES

Veiligheidsriem
• Met staal versterkte 

beveiligingsband waarmee u 
vrijwel elke fietsendrager voor 
op de koffer kunt vastzetten

8002623

SuperCush™
ZipStrip™-houders  
ter bescherming van  
de
fiets

TireTred-steunen voor
stabiliteit

Ophangarmen 
klappen naar beneden
wanneer niet in 
gebruik

De universele
montageplaten met
extensies passen op de
meeste profielen

SpareRide™

• SKS-vergrendelingssysteem 
inbegrepen; vergrendelt drager 
en fietsen

• Stevige en duurzame metalen 
constructie

SPARERIDE™ 8002599

AANTAL FIETSEN 2

Tubetop™
• Laat toe een grote variëteit 

aan fietsen te installeren • 
Zorgt ervoor dat fietsen met 
een buitengewoon frame 
geinstalleerd kunnen worden op 
de Yakima fietsendragers voor 
op de koffer en op de trekhaak

• Bevestiging aan zadel  
en stuurpen

8002531

SKS 9’-Slotkabel 
• Een visueel afschrikmiddel, 

maar je kan er ook andere items 
mee beveiligen op je dakdragers

• Kan beveiligd worden met  
SKS-sloten (in optie)

8007233

RESERVEWIEL
		 Racefietsen

		Mountainbikes

		 Spatborden

		 Fatbikes

		 Kinderfietsen



FIETSENDRAGER FullBack HalfBack HangOut SpareRide

AANTAL FIETSEN 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2

STABILITEITSHOUDERS √ √ √ √

YAKIMA-FLESOPENER √ √ √ √

PREMIUM VOERTUIGBESCHERMING √ √ √ √

INKLAPBARE DRAAGARMEN √ √ √ √

SUPERCUSH™ ZIPSTRIP™-HOUDERS √ √ √

SKS-SLOTEN INBEGREPEN √ √

MAX. GEWICHT PER FIETS 2 Bike - 16kg 
3 Bike - 14kg

2 Bike - 16kg 
3 Bike - 14kg

2 Bike - 14kg 
3 Bike - 21kg 15kg

TOTAALGEWICHT FIETSEN 2 Bike - 32kg 
3 Bike - 41kg

2 Bike - 32kg 
3 Bike - 41kg

2 Bike -27kg 
3 Bike - 41kg 30kg

Vergelijk alle fietsendragers voor
op de koffer en het reservewiel:

26



  5 YEAR

WARRANTY

CYKELL BVBA.  
NIJVERHEIDSLAAN 60B 
8540 DEERLIJK 
BELGIË

TEL: +32 56 77 29 55
INFO@CYKELL.COM
WWW.CYKELL.COM


