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In maart 1993 opende ik in een garage in Keulen de speci-
aalzaak ‘Zwei plus zwei - Fahrradanhänger’. Als jonge vader 
met een driejarige dochter was ik gefascineerd van de fietsa-
anhanger en met de postordercatalogus ‘Zwei plus zwei’ wilde 
ik geïnteresseerde fietsers in Duitsland kennis laten maken met 
de wereld van de fietsaanhangers. Ik kon me toen nog niet voor-

stellen dat vandaag, na 25 jaar, mijn dochter ook in het bedrijf 
zou werken dat begon als een eenmans-familiebedrijf, nu 40 
medewerkers telt,  en dat wij ons zouden ontwikkelen van een 
detail-en groothandel ‘Zwei plus zwei’ tot de fabrikant ‘Croozer 
Gmbh’.

CYKELL bvba • Nijverheidslaan 60B • 8540 Deerlijk • Belgium • +32 56 77 29 55 • info@cykell.com • www.cykell.com

In tijden van klimaatverandering, sociale 
herbezinning en de e-bike-boom, willen  
we graag ons steentje bijdragen aan de  
‘stedelijke micromobiliteit’. Wij bieden 
oplossingen voor het vervoer van ba-
by‘s, peuters, honden en goederen. Als 
je graag iets met een fietsaanhanger 
wilt vervoeren, maar hiervoor nog geen 
oplossing is, stuur ons dan je idee: 

idee@croozer.com

ONZE  
TRANSPORTOPLOSSINGEN VOOR

KINDEREN - P.4
GOEDEREN - P.14
HONDEN - P.20

REEDS 25 JAAR ONDERWEG
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Verdeler voor de BENELUX:



GEMAKKELIJK 
OP PAD
De uitrusting (behalve de gepatenteerde 
AirPad vering en het geïntegreerde sen-
sor-licht), het frame en de kwaliteit van 
de verwerkte materialen zijn gelijk aan 
die van de Kid Plus. Dankzij het Click & 
Crooz® systeem is het heel eenvoudig 
om te wisselen tussen fiets-, buggy- en 
joggerset.

SAMEN OP PAD
 
De Kid Plus is het premium model van Croo-
zer. De gepatenteerde AirPad® ve-ring en het 
in de duwstang geïntegreerde sensor-licht 
zorgen voor een maximaal comfort en veilig-
heid voor baby’s en peuters. Alle Kid en Kid 
Plus modellen krijg je in een 3 in 1-pakket: 
fiets-, buggy- en joggerset inclusief.

KID PLUS

KID
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KID

• 3 in 1-pakket: fiets-, buggy- & jogger-set

•  Veilige cabine met reflecterende markering 

•  Vensterfolie en regenruit met UPF 80+

•  Alle materialen zijn getest  

op schadelijke stoffen

• Ergonomische eigen zitjes

•  Easy-Pull 5-punts-veiligheidsgordel  

met kussentjes

• Ruime geïntegreerde bagageruimte

•  Duwstang kan in 2 hoogtes worden ingesteld

•  Kan met een handgreep  

worden opgevouwen

• Afsluitbare dissel

• Bumper om aan vast te leggen

• 2 universele koppelingen

•  Speciale koppelingen voor iedere fiets 

(toebehoor)

UITRUSTING KID & KID PLUS

ERGONOMISCHE ZITJES
Eigen zitjes vast gespannen  

aan de veilige cabine.

5-punts-veiligheidsgordel met centra-
le sluiting voor comfortabel gebruik..

5-PUNTS-GORDEL

Zeer stabiele cabine met gepatenteerde bumper en  
veiligheidsbeugel ter bescherming van de meerijdende 

kinderen aan de voor-, zij- en achterkanten.

RONDOM BESCHERMD
Vensterfolie en regenruit met UV- 

beschermingsfactor UPF 80+.  
Getest volgens UV standaard 801.

BESCHERMD TEGEN DE ZON

VEILIG IN DE AANHANGER
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KID: SENSOR-LICHT ALS TOEBEHOOR VERKRIJGBAAR

KID PLUS: SENSOR-LICHT BIJ DE LEVERING INBEGREPEN

KID PLUS

• Croozer AirPad® vering

• Geïntegreerd sensor-licht

DEZELFDE UITRUSTING 
ALS BIJ KID!

ALS OP WOLKEN
De gepatenteerde vering past zich automa-
tisch aan iedere bijlading aan. Microfijne 
luchtkussencellen en de bijzondere vorm 
zorgen voor een flexibele vering en demping. 
Deze eigenschap zorgt voor een maximaal 
contact met de grond en dus voor bijzon-
der veilig rijden en optimale stabiliteit. Het  
robuuste materiaal, oorspronkelijk gebruikt 
voor trillingsisolatie in de aardbeving- 
bestendige bouw, is 50 jaar onderhoudsvrij.

ALLEEN BIJ KID PLUS!

KID PLUS EXTRA’S
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Zodra het donker wordt, schakelt het sensor-licht 
automatisch aan. Het licht blijft na het stoppen 
4 minuten lang branden. Een USB-oplaadkabel is 
bij de levering inbegrepen.

ZEKER ZICHTBAAR



            BABY- 
HANGMAT

Beleef vanaf het begin alle grote en kleine avon-
turen van het leven samen. Het babyzitje biedt 
de benodigde veiligheid en rijcomfort omdat 
het aan 8 punten van het frame is bevestigd en 
zo kom je zonder zorgen van A naar B. Dankzij 
de op een hangmat lijkende constructie kan de 
fietsaanhanger ook met gemonteerd babyzitje 
worden opgevouwen. Zodra je baby kan zitten 
(ca. 10 maanden), zorgt het peuterzitje (toebe-
hoor) voor meer ondersteuning van het hoofd en 
de romp.

De grootste verandering in je leven: jullie zijn ouders geworden. 
Met deze grote verantwoordelijkheid vragen veel ouders zich 
af of ze hun eigen wens naar vrijheid wel mogen waarmaken 
of dat ze hiermee misschien hun baby in gevaar brengen. We 
zien het al meer dan 15 jaar als onze opgave om een babyzitje 
te ontwikkelen dat voldoet aan zowel de eisen van de ouders 
als de behoeften van de baby. Het babyzitje heeft een lichte 
hoek met een stabiele rugleuning zodat noch de rug, noch het 
hoofdje het gewicht moeten dragen. Het babyzitje is bevestigd 
met een stabiele gordel aan het veiligheidsframe. Deze bijzon-

dere constructie is stabiel en flexibel: ze dempt oneffenheden 
en zorgt zo voor soepel en veilig rijden. De hoge zijwanden en 
de 5-punts-veiligheidsgordel beschermen het kind rondom. De 
ruime afstand tot de onderdelen van het frame voorkomt dat 
het kind in geval van een ongeluk tegen het frame stoot en zich 
bezeerd. Geen constructie ter wereld kan de plaats innemen 
van een zorgzame omgang met de nakomeling. We weten uit 
gesprekken met veel ouders dat het voor hen heel natuurlijk is, 
in de eerste maanden, korte en rustige routes te rijden in plaats 
van lange offroad-tochten.

JE BABY IN DE FIETSAANHANGER
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FIETSSET
Afsluitbare dissel  
met 2 universele koppelingen
en 3 sleutels

BUGGYSET 
6“ zwenkwiel

1 PAKKET
3 MOGELIJKHEDEN

,

JOGGERSET 
16“ loopwiel met wielarmen en
instelringen om de wielen uit te lijnen

PLAATS-
BESPAREND 

Dankzij het vertrouwde, eenvou-
dig te bedienen, vouwsysteem 
kan de Croozer plaatsbesparend 
getransporteerd worden, bijv. in 
de kofferbak van je auto. Je kunt 
de fietsaanhanger ook compact 
opbergen in het trappenhuis of in 
de garage zodat hij niet in de weg 
staat.

MAXIMAAL
VOLUME
De grote bagageruimte is ideaal 
voor de wekelijkse boodschap-
pen, ook met de fiets. Met pick-
nickmand, luiertas, proviand en 
speelgoed gaat het hele gezin 
naar het strand of het park.

CLICK & CROOZ®

Het gebruik van een auto is in het alledaagse 
leven vaak omslachtig en irritant. Met de 
Croozer kun je naar de kleuterschool fietsen, 
met de buggy boodschappen doen en in het 
weekend ontspannen een rondje joggen of 
samen in het bos wandelen. Dankzij het Click 
& Crooz® systeem kan eenvoudig en veilig 
tussen de fietsaanhanger, buggy en jogger 
worden gewisseld. Zo blijf je ook nog fit en 
gezond.

28CM
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CARGO

VEELZIJDIG
ONDERWEG
 
De nieuwe Croozer transportaan-
hanger is geschikt voor van alles. 
In de grote binnenruimte is genoeg 
plaats voor een krat frisdrank plus 
alle wekelijkse boodschappen. Wie 
graag lange tochten fietst of op 
fietsvakantie gaat, waardeert dat 
de aanhanger is beschermd tegen 
spatwater, kan worden afgesloten 
om diefstal te voorkomen en een-
voudig te reinigen is.

CARGO

• Stabiele bodemplaat

• Eenvoudig op te vouwen

• Waterafstotende stof

• Kap met ritssluiting

• Bumper om aan vast te leggen

• Afsluitbare dissel

• 1 universele koppeling

•  Bolderwagenset met trekstang en 

extra wiel (toebehoor) 

•  Achterlicht op batterijen (toebehoor) 

•  Speciale koppelingen voor iedere 

fiets (toebehoor)

UITRUSTING
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TESTED PLUS
Al het materiaal is, hoewel wettelijk niet vereist, 

getest op schadelijke stoffen.
 

croozer.com/tested-plus

DIN-NORMEN
Vanzelfsprekend zijn de aanhangers getest op

DIN EN 15918 norm voor fietsaanhangers
DIN EN 1888 norm voor kinderwagens

UV-BESCHERMING 80+
De vensterfolie van de kinderaanhangwagen 
heeft volgens de UV standaard 801 een UV-

beschermfactor (UPF) van 80+.

GARANTIE
3 jaar garantie op je Croozer
10 jaar garantie op het frame

croozer.com/en/warranty

DE JUISTE 
VERBINDING
De universele verbinding wordt bij iedere 
fietsaanhanger meegeleverd. Deze kop-
peling past op 85% van alle fietsen. In de 
volgende gevallen heb je een alternatieve 
oplossing nodig:

1.  Het achterwiel van je fiets is met een 
steekas bevestigd.

2.  De snelspanner of de asmoer van het 
achterwiel is te kort om de universele 
koppeling te nemen.

3.  Een deel van je fiets, bijv. een stang 
van het frame, zit in de weg zodat je de 
universele koppeling niet kunt monteren.

4.  Je mooie fiets is heel belangrijk voor je 
en je wil een geïntegreerde oplossing.

Als het achterwiel van je fiets met een steek- 
as is bevestigd, vervang die dan door een 
betreffende steekaskoppeling van Croozer. 
Als het achterwiel met een snelspanner is 
bevestigd, die te kort is om er een univer-
sele koppeling aan te monteren, gebruik 
dan de snelspanaskoppeling. Voor te korte  
assen of voor de perfectionisten met een 
chique fiets is er de eenvoudige asmoer-
koppeling die direct op de as wordt ge-
schroefd.

Vind de passende koppeling voor je fiets:
croozer.com/en/hitch-finder

STEEKAS
met geïntegreerde koppelingskop

UNIVERSELE KOPPELING
voor 85% van alle fietsen geschikt.

ASMOER 
met geïntegreerde koppelingskop

SNELSPANAS
met geïntegreerde koppelingskop

DE CROOZER 
BELOFTE
 
Als fabrikant van fietsaanhangers 
voor kinderen, honden en goederen 
hebben we ons voorgenomen de ver-
schillende wensen en behoeften van 
onze klanten te achterhalen en voor 
hen producten aan te bieden die hieraan 
precies voldoen. Wij, het hele team 
van Croozer uit Keulen en al onze 
partners willen dit bovendien realise-
ren met de hoogste kwaliteit.

croozer.com/en/commitment
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DOG L DOG XL DOG XXL

FIETSAANHANGER VOOR
GROTE HONDEN 

universele koppeling inclusief,
20” loopwielen met spaken
Kleur: Grasshopper green

FIETSAANHANGER VOOR
MIDDELGROTE HONDEN 

universele koppeling inclusief,
16” loopwielen met spaken

Kleur: Pineapple yellow

FIETSAANHANGER VOOR
ZEER GROTE HONDEN 

universele koppeling inclusief,
20” loopwielen met spaken

Kleur: Pine green

105 x 86 x 93 cm 115 x 86 x 103 cm90 x 72 x 82 cm

100 x 86 x 26 cm 110 x 86 x 26 cm85 x 72 x 26 cm

46 x 63 cm 46 x 73 cm32 x 53 cm

77 cm 87 cm62 cm

90 x 54 cm 100 x 54 cm75 x 40 cm

13,8 kg / 35 kg 16,9 kg / 45 kg 18,1 kg / 45 kg

L x B x H L x B x HL x B x H

L x B x H gevouwen L x B x H gevouwenL x B x H gevouwen

B x H instapopening B x H instapopeningB x H instapopening

hoogste punt hoogste punthoogste punt

L x B binnenruimte L x B binnenruimteL x B binnenruimte

gewicht / bijlading gewicht / bijlading gewicht / bijlading

14 cm 14 cm14 cm
instaphoogte instaphoogteinstaphoogte

KID PLUS CARGOKID 

KINDERFIETSAANHANGER 3IN1:
fiets-, buggy- & jogger-set inclusief,

20” loopwielen met spaken
Kleur: Lemon green

KINDERFIETSAANHANGER 3IN1:
fiets-, buggy- & jogger-set inclusief,

20” loopwielen met spaken, Kleur: Ocean blue

Croozer AirPad® vering +
geïntegreerde duwstang licht Click & Flash®

FIETSAANHANGER VOOR  
GOEDEREN/BAGAGE 

universele koppeling inclusief,
16“ loopwielen met spaken

Kleur: Campfire red

80 x 69 x 64 cm

80 x 63 x 14 cm

40 kg

L x B x H

L x B x H gevouwen

bijlading max.

135 L
inhoud

FOR 1,

112 x 72 x 87 cm

106 x 72 x 28 cm

14,2 kg / 35 kg

56 cm

62 cm

L x B x H 

L x B x H gevouwen

gewicht / bijlading

schouderbreedte (max.)

hoofdhoogte (max.)

FOR 2

112 x 86 x 87 cm

106 x 86 x 28 cm

15,6 kg / 45 kg 

92 cm / 106 cm
hoogte duwstang (min. / max.)

92 cm / 106 cm

2 x 35 cm

62 cm

FOR 1,

112 x 76 x 87 cm

106 x 72 x 28 cm

15,7 kg / 35 kg

56 cm

62 cm

L x B x H 

L x B x H gevouwen

gewicht / bijlading

schouderbreedte (max.)

hoofdhoogte (max.)

FOR 2

112 x 90 x 87 cm

106 x 86 x 28 cm

17,1 kg / 45 kg

92 cm / 106 cm
hoogte duwstang (min. / max.)

92 cm / 106 cm

2 x 35 cm

62 cm
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4 POTEN
OP 2 WIELEN
De nieuwe Croozer hondenaanhan-
ger is ontwikkeld voor het vervoeren 
van grote honden. Voor grote dieren 
biedt dit concept genoeg plaats en 
een bijzonder lage en brede instap. 
Zo kunnen zieke, oudere honden, 
maar ook welpen die nog niet zo veel 
mogen bewegen, om een letsel bij het 
opgroeien te vermijden, onbeperkt de-
elnemen aan het gezinsleven.

Omdat we aanhangers ontwikkelen en geen hondenspecialisten 
zijn, was het voor ons belangrijk om experts te betrekken bij het 
ontwikkelen van onze nieuwe hondenaanhanger. Daarom hebben 
we gesproken met houders van grote honden, fokkers, trainers, fy-
siotherapeuten en dierenartsen om te leren wat er belangrijk is. Uit 
deze gesprekken kwam o.a. dat de aanhanger een bijzonder lage 
instap moet hebben voor oude en zieke honden en een cabriodak 
aan de voor- en bovenkant voor nieuwsgierige viervoeters. De aan-

hanger moet als bench gebruikt kunnen worden om de hond te 
laten wennen alsook beschikken over een toolbar en vakken aan 
de zijkant. We hebben niet alleen tips voor het product zelf maar 
ook voor hoe je de hond kunt laten wennen aan de aanhanger of 
hoe je de hond kunt laten instappen. Alle tips geven we graag door 
met onze video ‘Handleiding tot geluk’. 

croozer.com/en/happy-dog

IN GESPREK MET EXPERTS
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VOOR JONG
EN OUD

VOOR NIEUWSGIERIGE 
EN SCHUWE HONDEN

VOOR MEER
COMFORT

Om indrukken te reduceren, kan 
een zichtbescherming aan de 
achterkant naar beneden wor-

den gerold. Voor nieuwsgierige 
honden kunnen de vensters aan 
de voor- en bovenkant worden 
geopend zodat ze hun neus in 

de wind kunnen steken.

Welpen (met name van 
grotere hondenrassen) mo-

gen in het eerste levens-
jaar geen grote afstanden 
lopen dus zijn fietstochten 
taboe. Ook oude en zieke 
honden kunnen vaak de 

fiets niet meer bijhouden. 

HEUPLETSEL 
VOORKOMEN
Voor de botten en ge- 

wrichten van honden is 
te snel en te lang recht-
door lopen niet goed. 
Langere fietstochten, 

vooral met e-bikes zijn 
voor honden een te 

grote belasting.

Dankzij de extra lage instap 
van slechts 14 cm (bij alle 
modellen) kunnen welpen, 

zieke of oude honden zonder 
problemen instappen. Het 
lage zwaartepunt zorgt bo-

vendien voor een soepele en 
veilige rit.

VOOR NIEUWSGIERIGE NEUZEN

DOG XXL

• Extra lage instap (14 cm)

• Telescoop-vouwsysteem

• Vaste bodemplaat

• Magnetische ontsnapbescherming

•  Afritsbare bescherming  

van de binnenruimte

• Oprolbaar scherm aan de achterkant

•  Verwijderbare spatbescherming  

aan de voorkant

• Vastzetrem aan beide kanten

• Bumper om aan vast te leggen

• Achterlicht op batterijen

• Afsluitbare dissel

•  1 universele koppeling

• Vouwgarage (toebehoor)

•  Buggyset met duwstang en  

zwenkwiel  (toebehoor)

•  Parkeersteun  (toebehoor voor  

XL en XXL)

•  Speciale koppelingen voor  

iedere fiets (toebehoor)

UITRUSTING DOG L, XL & XXL
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FIETSAANHANGER VOOR
ZEER GROTE HONDEN

instapopening: 46 x 73 cm 
instaphoogte: 14 cm

binnenruimte: 100 x 54 cm
hoogste punt: 87 cm
bijlading: max. 45 kg



OPTIMALE 
VENTILATIE
Het ventilatienet aan alle zijdes 
zorgt voor een optimale ventilatie 
op hete zomerdagen. De zicht- en 
spatbescherming aan de voorzijde 
voorkomt dat het gaat tochten in 
de winter. De openingen aan de 
voor- en bovenkant zijn bedoeld 
voor nieuwsgierige honden die 
naar buiten willen kijken of om bij 
je hond te kunnen.

ONDERSTEUNING ALS BENCH
Om er de hond te laten aan wennen, kan 
je de aanhanger, mits het voorzien van de 
speciale ondersteuning, ook eerst gebrui-
ken als bench.

Hierdoor wordt voorkomen dat de aan-
hanger naar voren kipt als de hond voorin 
gaat liggen. Druk hiervoor gewoon even de 
anti-kiepbescherming uit het karton van de 
doos, vouw hem in elkaar en zet hem onder 
de wielarm voor het zwenkwiel.

DOG XL

FIETSAANHANGER VOOR
GROTE HONDEN

instapopening: 46 x 63 cm 
instaphoogte: 14 cm

binnenruimte: 90 x 54 cm
hoogste punt: 77 cm
bijlading: max. 45 kg

HANDLEIDING 
TOT GELUK
“Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn hond 
zich in de aanhanger goed voelt?” Het 
belangrijkst is dat je de hond nooit onder 
druk zet. Dit maakt het wennen steeds 
moeilijker. Bekijk eens onze video over 
hoe de hond aan de aanhanger kan wen-
nen:

croozer.com/en/happy-dog
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FIETSAANHANGER VOOR
MIDDELGROTE HONDEN

instapopening: 32 x 53 cm 
instaphoogte: 14 cm

binnenruimte: 75 x 40 cm
hoogste punt: 62 cm
bijlading: max. 35 kg

DOG LKORTE WEGEN
Als zelfs de weg van de woning naar een 
hondenveldje moeilijk is omdat de hond 
nog geen 100m meer kan lopen, is de bug-
gy een stukje levenskwaliteit. Als je graag 
bijvoorbeeld rommelmarkten of jaarmark-
ten bezoekt of gaat winkelen met je hond, 
kun je dit heel goed doen met een coole 
en goed manoeuvreerbare hondenbuggy 
(toebehoor).

EENVOUDIG 
OPVOUWEN

Voor vakantiereisjes naar zee of de 
bergen kan de aanhangwagen een-
voudig en plaatsbesparend worden 
opgevouwen. Alle drie de modellen 
kunnen worden opgevouwen en zijn 
dan nog maar 26 cm hoog. Als de 
aanhanger eens buiten moet blijven, 
kan hij eenvoudig worden afgeslo-
ten door een slot door de opening 
bij de bumper te steken.

26CM
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