
SIMPLY ON  
THE MOVE



SAMEN DUURZAAM
OP PAD. VOOR EEN
KLEURRIJK GEZINSLEVEN
FIETSAANHANGER KID VANAF P. 10



ACTION VOOR JOU EN  
JE BESTE BUDDY
FIETSAANHANGER DOG VANAF P. 26



NEEMT LAST VAN JE 
SCHOUDERS.  
VLIJTIGE PAKEZEL VOOR 
IEDERE GELEGENHEID
FIETSAANHANGER CARGO VANAF P. 36
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CROOZER HIGHLIGHTS

KINDERWAGEN JOGGERFIETSAANHANGER  
KID

FIETSAANHANGER  
DOG

FIETSAANHANGER  
CARGO

HONDENBUGGY

BOLDERKAR

NET ZO 
FLEXIBEL 
ALS JIJ

ONZE 
FIETSAANHANGERS  

KUN JE HELEMAAL AAN  
JE PERSOONLIJKE  

WENSEN AANPASSEN

UNIVERSELE 
KOPPELING

OPVOUWEN EN  
KLEIN OPBERGEN 
PERFECT VOOR IN  

DE STAD, IN DE TREIN 
EN OP DE CAMPING

KLEIN ALS EEN 
PAKKETJE

ONZE 
FIETSAANHANGERS 

ZIJN GESCHIKT VOOR 
BIJNA ALLE FIETSEN 

DANKZIJ RUIM  
30 KOPPELINGEN 

AANHANGEN EN 
WEGWEZEN: 

 CLICK&CROOZ®

MET ÉÉN KLIK 
AANGEHANGEN

HET HELE   
JAAR MOBIEL

DANKZIJ PASSENDE ACCESSOIRES

LEKKER NAAR BUITEN
SAMEN OP PAD NAAR EEN  

DUURZAME TOEKOMST

ZO ZACHT  
ALS OP WOLKEN

CROOZER AIRPAD® VERING

FAMILIEBEDRIJF IN  
2e GENERATIE

10 JAAR 
GARANTIE
OP HET FRAME

+

croozer.com/en/warranty

3 JAAR 
GARANTIE 
 OP ALLE FIETS
AAN HANGERS

CROOZER HIGHLIGHTS

CROOZER  
HIGHLIGHTS
DIT MAAKT ONZE  
PRODUCTEN UNIEK 
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NEEM JE KINDEREN  
HEEL EENVOUDIG  
MEE MET DE FIETS

KID



KID KID

Ontspannen boodschappen doen of de kinderen naar 
school brengen: de Croozer Kid past zich flexibel aan 
je bonte gezinsleven aan.

VAN BABY
TOT KLEUTER 
IN DE CROOZER IS 
GENOEG PLAATS 
VOOR IEDEREEN
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JE BABY 
KOMT MEE

• In het Croozer babyzitje* rijdt je kindje al 
vanaf de eerste maand mee.

• Het zitje is heerlijk comfortabel en heel 
veilig: vlakke zitpositie, met 8 punten aan 
het veiligheidsframe bevestigd en met 
5-punten-gordel.

• Kan je baby al zitten? Prima, het Croozer 
peuterzitje* voor peuters zorgt voor een 
goede ondersteuning bij het zitten.

DIT GEZIN  
BLIJFT FLEXIBEL

Natuurlijk heb je heel veel plannen en zit je 
hoofd vol met ideeën. Waar wacht je nog op? 
Ga met je hele gezin op pad. Je Croozer is  
er natuurlijk ook bij:

• Als fietsaanhanger, kinderwagen of jogger*.

• Met een of twee kinderen.

• Met baby’s vanaf 1 maand of kinderen  
tot 6 jaar.

• Met verschillende fietsen.

• Je kunt de Croozer opgevouwen 
meenemen in de trein of plaatsbesparend 
opbergen.

* Als accessoire verkrijgbaar
12 13



VAAYA      KID 

CROOZER KID 
VAAYA

KID VAAYA 1
BLOSSOM RED
Art. 121001122

KID VAAYA 2
BLOSSOM RED
Art. 121001322

KID VAAYA 1
JUNGLE GREEN
Art. 121001320

KID VAAYA 2
JUNGLE GREEN
Art. 121001420

KID VAAYA 1
GRAPHITE BLUE
Art. 121001120

KID VAAYA 2
GRAPHITE BLUE
Art. 121001220

KID      VAAYA

NEW

NEW

COMFORTABEL, DOORDACHT 
EN VEILIG

• Onze zitjes zijn gemaakt van duurzaam 
climatex®-materiaal voor een optimale 
temperatuurregulering. Zo zal je kind  
het hoofd koel houden.

• De Croozer AirPad® vering functioneert 
gewichtsonafhankelijk, is onderhoudsvrij  
en hoeft niet te worden ingesteld!

• Het sensor-licht in de duwstang wordt 
automatisch aangeschakeld bij beweging  
en als het begint te schemeren.  
De batterij kun je steeds weer opladen.

• Heel flexibel: fietsaanhanger- en buggyset 
zitten in een pakket. De passende 
joggerset is verkrijgbaar als accessoire.

• Extra smalle spoorbreedte bij de tweezitter: 
zo passen alle Croozer Kids door de deur 
en dat met hetzelfde zitcomfort.

• Kleuren die je staan: kies uit Blossom red, 
Graphite blue en Jungle green!

• NIEUW: een magneet in plaats van 
klittenband – zo open je de bagageruimte 
heel zachtjes en kan je kind lekker 
doorslapen.
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KEEKE      KID

CROOZER KID 
KEEKE

KID KEEKE 1
STONE GREY
Art. 121001520

KID KEEKE 2
STONE GREY
Art. 121001620

KID      KEEKE

UITSTAPPEN? WELNEE!

• Croozer Airpad® vering: voor een  
vederlicht rijgevoel. Zonder onderhoud. 
Zonder in te hoeven stellen.

• Voor extra veel plezier: fietsaanhanger en 
buggyset zitten in een pakket. De passende 
joggerset is verkrijgbaar als accessoire.

• Tweezitter met smalle spoorbreedte:  
zo passen alle Croozer Kids door de  
deur en dat met hetzelfde zitcomfort.

16

 • •  E N  B U G G

Y 
• •2in1

F
IE

T
SA

AN HANG
E

R

17



VAAYA 1 VAAYA 2 KEEKE 1 KEEKE 2

KLEUR

L × B × H 
zonder dissel, 
met duwstang

110 × 72 × 94 cm 110 × 80 × 94 cm 110 × 72 × 94 cm 110 × 80 × 94 cm

L × B × H GEVOUWEN 
zonder dissel, 
zonder duwstang

106 × 72 × 28 cm 106 × 79 × 29 cm 106 × 72 × 28 cm 106 × 79 × 29 cm

INHOUD  
BAGAGERUIMTE 43 L 52 L 43 L 52 L

GEWICHT 
met dissel 
en duwstang

15,9 kg 18 kg 15,8 kg 17,9 kg

BIJLADING MAX. 35 kg 45 kg 35 kg 45 kg

MIN. LEEFTIJD
VAN DE KINDEREN 
*accessoire

1 maand 
 met babyzitje*

1 maand 
 met babyzitje*

1 maand 
 met babyzitje*

1 maand 
 met babyzitje*

MAX. LEEFTIJD
VAN DE KINDEREN

6 jaar  
of max. 1,17 m 
lichaamslengte

6 jaar  
of max. 1,17 m 
lichaamslengte

6 jaar  
of max. 1,17 m 
lichaamslengte

6 jaar  
of max. 1,17 m 
lichaamslengte

2in1
FIETSAANHANGER  
EN BUGGY

CROOZER AIRPAD® 
VERING

CLIMATEX® ZITJE — —

GEÏNTEGREERD
SENSOR LICHT — —

KID      OVERZICHT VERING      KID

ALS OP WOLKEN –  
DE CROOZER AIRPAD® VERING

• Past zich automatisch aan de wegomstandigheden  
en de lading aan – of je nu een baby of twee kinderen  
met bagage vervoert.

• Veert niet alleen, maar dempt ook – voor een zachte  
en veilige rit.

• Zorgt ervoor dat de Croozer niet gaat schommelen  
en stabiel blijft – voor een perfecte ligging op de weg.

CROOZER KID
OVERZICHT
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TESTS & VEILIGHEID

MAXIMALE BESCHERMING 
VOOR JE KINDEREN

1. Een extreem stabiele buizen-frame- 
 constructie omringt je kinderen.
2.  De »superbar« beschermt aan de  

zij- en achterkant.
3. De dwarsbuizen zorgen voor extra 
 stabiliteit en stijfheid.
4. De bumper vangt schokken op en 
 beschermt bij botsingen.
5.  Het lage zwaartepunt en de brede  

stand van de wielen zorgen voor een  
zeer goede wegligging.

6.  De duwstang is tegelijkertijd een  
rolbeugel, deze moet dus onderweg  
ook altijd gemonteerd zijn.

UV STANDARD 801 –  
VOOR EEN VEILIG 
PLEKJE ONDER DE ZON

Je gaat toch het liefst bij een lekker  
zonnetje samen buiten op pad.  
We gebruiken voor onze Kid Vaaya  
en Keeke-modellen vensterfolie  
met een bijzonder betrouwbare UV- 
bescherming zodat je kinderen in de 
Croozer goed zijn beschermd.  
De testdienst Hohenstein bevestigt:  
de vensterfolie en de geïntegreerde  
regenhoes bieden een bewezen  
UV-bescherming van UPF 80! 

GETESTE 
VEILIGHEID
VOOR ONZE FIETSAANHANGERS

Safety first: Bij het ontwikkelen van onze fietsaanhangers staat 
veiligheid op de eerste plaats. Veiligheid is het fundament en 
de missie van onze handelingen en het is een centrale zuil van 
onze identiteit. Onze producten worden regelmatig door en 
door getest zodat jij op je Croozer kunt vertrouwen. Zo staat 
een ontspannen ritje niets meer in de weg!

croozer.com/en/bike-trailer-safety

TESTS & VEILIGHEID

CHEMISCHE STOFFEN – 
WETTELIJK VERPLICHT

In de EU-verordening (EG) 
nr. 1907/2006 (REACH-ver-
ordening) staat het gebruik 
van chemische stoffen be-
schreven. REACH is ontwor-
pen om ervoor te zorgen dat 
het gebruik van chemische 
stoffen naadloos kan worden 
gevolgd van de productie tot 
het eindgebruik. De waarbor-
ging van de REACH-confor-
miteit maakt deel uit van onze 
leverancierskwalificatie. Daar-
naast laten we onze materia-
len testen door onafhankelijke 
testinstituten.

GETEST OP  
SCHADELIJKE STOFFEN

Naast deze wettelijke eisen 
laten we nog meer tests  
uitvoeren, bijvoorbeeld voor 
allergenen, formaldehyde, 
PAK, weekmakers, wrijvings-/ 
zweet-/speekselresistentie.

MECHANICA – ONZE 
KWALITEITSEISEN

DIN EN 15918
Deze Europese norm specifi-
ceert de veiligheidseisen en 
testmethodes voor fietsaan-
hangers en hun verbindings-
elementen.

DIN EN 1888
Deze Europese norm speci-
ficeert de veiligheidseisen 
en testmethoden voor trans-
portmiddelen op wielen die 
bestemd zijn voor het vervoer 
van kinderen.
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ALTIJD DE JUISTE TEMPERATUUR
Het climatex®-materiaal van de rugleuning, het zitvlak 
en de hoofdsteun zorgt voor een ideale temperatuur en 
past zich snel aan de lichaamswarmte van je kind aan. 
Kids voelen zich hierdoor ook, bij heel warm of heel 
koud weer, op lange afstanden heerlijk.

ALTIJD DROOG
Door de speciale indeling van natuurlijke en kunstmatige 
vezels ontstaat een capillair effect in de stof: het 
zweet van je kind wordt geabsorbeerd en naar diepere 
structuren in het zitje afgevoerd. Zo blijft het zitvlak van 
de Croozer Kid Vaaya en van het climatex®-babyzitje 
altijd droog.

HEERLIJK WARM TOT 
AANGENAAM FRIS
Het materiaal in het zitje van de Croozer Kid Vaaya en 
in het climatex®-babyzitje zorgt voor een goede balans 
omdat het warm kan houden of koelend kan zijn. De 
natuurlijke thermoregulering wordt dus goed ondersteund. 
Zo voel je je beter – zonder energie te verbruiken!

100% RECYCLEBAAR
Het cradle to cradle-certificaat garandeert dat 
de drie gebruikte climatex®-materialen naar soort 
kunnen worden gescheiden en opnieuw kunnen 
worden gebruikt. 

VEILIG. ZICHTBAAR. 
HET CROOZER 
SENSORLICHT

• Schakelt automatisch aan zodra je 
in het schemer onderweg bent.

• Het licht is aan de voorkant wit en 
achter rood zodat je Croozer altijd 
voor andere goed zichtbaar is.

• De batterij kan weer worden 
opgeladen met een USB-kabel, 
dus geen lastig vervangen van 
batterijen meer.

• Bij Kid Vaaya inbegrepen – voor 
de Kid Keeke als accessoire 
verkrijgbaar.

MILIEUVRIENDELIJK 
GEVERFDE STOFFEN

Wij kiezen voor Solution Dye:
deze verftechniek bespaart enorm  
veel water, energie en chemicaliën.  
Maar dat is nog niet alles:
het textiel is daardoor veel minder 
gevoelig voor licht en behoudt heel  
lang z’n mooie kleur!

KID      CLIMATEX, LICHT, SOLUTION DYE  CLIMATEX, LICHT, SOLUTION DYE      KID

CROOZER EN 
CLIMATEX®  
KOEL IN DE ZOMER, WARM IN DE WINTER
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CLIMATEX® BABYZITJE

In de zomer zweten baby’tjes snel en veel, in de winter 
is het belangrijk dat ze er lekker warm en behaaglijk bij 
zitten. Het nieuwe Croozer babyzitje met climatex® zorgt 
bij iedere temperatuur voor een optimaal zitklimaat! 
Meer hierover vind je op pagina 22.

PEUTERZITJE

Kan je baby al zelfstandig zitten? Dan is ons peuterzitje het 
passende accessoire! Het zorgt voor extra ondersteuning van 
het hoofd en bovenlichaam en stabiliseert de zithouding.  
Zo staat een veilig en comfortabel ritje niets meer in de weg.

JOGGERSET

Met 16 inch-wielen met luchtbanden die voor ieder terrein 
geschikt zijn en twee wielarmen met geïntegreerde uitlijning 
trotseer je met je Croozer iedere wandel- of joggingroute.

KID  KID

LAAT DROMEN 
WAAR WORDEN
MET ACCESSOIRES VOOR JE CROOZER KID

JOUW COMBI.  
JOUW LOOK 
DE COLLECTIE KRAAMS

Met onze nieuwe collectie accessoires kun je je Croozer je eigen 
persoonlijke favoriete look geven. Mix en match, zoals jij het wil.

BABYZITJE 
Voor baby’s tot  
ca. 10 maanden.

WINTERSET 
Om aan het  
babyzitje  
vast te ritsen.
Voor babyzitjes 
vanaf 2018.

ZONNESCHERM
Voor een- en tweezitter
verkrijgbaar.

REGENHOES

De regenkap zorgt er met een waterkolom van 5.000 mm 
voor dat je kind altijd lekker droog zit. De clou: door het 
opvallende design ben je in het verkeer nog beter zichtbaar! 

BESCHERMHOES

Of je de Croozer nu binnen of buiten parkeert:  
de vouwgarage beschermt de aanhanger tegen vocht,  
stof en vuil.

 ACCESSOIRESACCESSOIRES

NEW

NEW

NEW
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SAMEN DE WERELD ONT-
DEKKEN. HET VOLGENDE 
MICRO-AVONTUUR
LIGT OP JE TE WACHTEN!

DOG



DOG DOG

SAMEN MET JE 
HOND NAAR BUITEN. 
MET DE NIEUWE
CROOZER DOG
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ZO WORDT DE CROOZER 
DOG Z’N FAVORIETE PLEK

• Geef je hond de tijd die hij nodig heeft  
om aan de Croozer te wennen, het gaat 
vaak sneller dan je denkt.

• Om je hond met succes aan de Croozer  
te laten wennen, adviseren we je onze 
video ‘Handleiding tot geluk’ te bekijken: 
croozer.com/en/happy-dog

DE IDEALE 
BEGELEIDER 

• Voor fietstochten met je viervoeter – laat je 
hond niet naast de fiets lopen als je langere 
en snellere e-bike-tochten maakt of als je, op 
de straat of bij hogere temperaturen fietst.

• Voor welpen en oudere of lichamelijk 
beperkte honden – in de buggy-variant  
kun je toch nog samen gaan wandelen.

Met de Croozer Dog kun je overal heen en je hond komt gewoon mee! Dankzij de Croozer Airpad® vering  
kan hij ontspannen een dutje doen of lekker met z’n neus in de zon zitten, om het even hoeveel hobbels  
er in de weg zijn.

Avonturen boordevol actie in het 
weekend zijn een nieuwe trend en je 
liefste viervoeter mag natuurlijk mee! 
Met de Croozer Dog kun je samen 
de wereld ontdekken. Het robuuste 
materiaal, de profielbanden en de 
Croozer Airpad® vering zorgen voor 
veel comfort, ook op onverharde 
wegen.
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DOG

DOG ENNA
SUNDOWN YELLOW
Art. 121005122

DOG ENNA
MOSS GREEN
Art. 121005222

DOG TAMMO
MOSS GREEN
Art. 121005622

DOG TAMMO
SUNDOWN YELLOW
Art. 121005522

DOG MIKKE
SUNDOWN YELLOW
Art. 121005322

DOG MIKKE
MOSS GREEN
Art. 121005422

TOGET H E R  I S O
UR F

AVOURITE MOOD

ENNA, MIKKE, TAMMO

CROOZER DOG 
ENNA / MIKKE / 
TAMMO

DOG ENNA, MIKKE, TAMMO

DAT IS ECHTE  
VRIENDSCHAP

• Van Beagle tot Bouvier: met drie 
afmetingen is er voor iedere hond tot  
45 kg een passende Croozer.

• De Croozer Airpad® vering functioneert 
onafhankelijk van het gewicht en zorgt zo 
voor optimaal fietsplezier, voor jou en je 
hond!

• Ideale constructie: je hond kan zittend  
of liggend meerijden.

• Lage instap (14 cm): zo kunnen ook oudere 
honden of honden met een beperking 
zonder problemen instappen.

• Een oprolbaar scherm aan de achterkant 
voorkomt dat de hond wordt afgeleid.

• De vaste bodemplaat geeft je hond een 
veilig gevoel.

• Voor het bijzondere rijcomfort zorgt het 
passende, stabiele hondenbed (accessoire).

• Het extra robuuste materiaal + outdoor-
banden zorgen ervoor dat je lang plezier 
zult hebben van je fietsaanhanger.
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DOG DOG

COMFORT OOK OP 
ONVERHARDE WEGEN –   
DE CROOZER AIRPAD®  
VERING

• Past zich automatisch aan het gewicht van de 
hond en de omstandigheden op de weg aan 
zodat hij ook perfect geschikt is voor offroad 
avonturen.

• Veert niet alleen, maar dempt ook – voor meer 
comfort en veiligheid voor de hond.

• Geen instellingen of onderhoud nodig – zo kan 
het avontuur gelijk beginnen, ook als de welp 
nog groeit.

VEILIG 
ONDERWEG 
MET JE 
VIERVOETER
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MAXIMALE BESCHERMING 
VOOR JE HOND

1.  De veilige sluiting en de robuuste ritsslui-
tingen van de instap-opening voorkomen 
dat de hond eruit kan springen.

2.  De dwarsbuis aan de voorkant verhoogt 
de stijfheid tijdens dwarsbewegingen.

3.  De bumper vangt schokken op en be-
schermt bij botsingen.

4.  De stabiele bodemplaat met vier dwars-
buizen zorgt voor zoveel mogelijk stijfheid.

5.  Het lage zwaartepunt en de brede stand 
van de wielen zorgen voor een heel hoge 
anti-kiepstabiliteit.

Bij het ontwikkelen van onze fietsaanhangers staat veiligheid op de eerste 
plaats, dit geldt ook voor onze dierlijke passagiers. We hebben de Croozer 
Dog ontwikkeld samen met verschillende experts op het gebied van 
diergeneeskunde, hondenfysiotherapie, hondentraining, hondenfokkerij en 
natuurlijk hondenbezitters zodat onze hondenfietsaanhanger voor je viervoeter 
het optimale comfort en veel veiligheid biedt. De perfecte basis voor jullie 

gemeenschappelijke outdoor-avontuur!

croozer.com/en/bike-trailer-safety

VEILIGHEID & VERING VEILIGHEID & VERING
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DOG DOG

 CROOZER DOG 
OVERZICHT

OPBERGVAK

In het opbergvak passen kleinigheidjes tot 4 kg – van 
hondenkoekjes en poepzakjes tot halsband. Het vak wordt  
snel en eenvoudig met klittenband aan de binnenruimte  
van de Croozer Dog bevestigd en kan worden verschoven.  
De belangrijkste truc: het opbergvak hoef je maar één keer  
te bevestigen. Het kan daarna gewoon blijven zitten.

ENNA MIKKE TAMMO

KLEUR

L × B × H 
zonder dissel 90 × 72 × 82 cm 105 × 86 × 93 cm 115 × 86 × 103 cm

L × B × H  
GEVOUWEN 
zonder dissel

85 × 72 × 26 cm 100 × 86 × 26 cm 110 × 86 × 26 cm

L × B  
BINNENRUIMTE 75 × 40 cm 90 × 54 cm 100 × 54 cm

B × H  
INSTAPOPENING 32 × 53 cm 46 × 63 cm 46 × 73 cm

INSTAPHOOGTE 18 cm 21 cm 21 cm

GEWICHT 
met dissel 16,2 kg 19,7 kg 20,3 kg

BIJLADING MAX. 35 kg 45 kg 45 kg

MAX.
STAHOOGTE VOORIN 62 cm 77 cm 87 cm

CROOZER AIRPAD® 
VERING

ACHTERLICHT
OP BATTERIJ 

MAAK HET 
NOG MOOIER   
MET ACCESSOIRES VOOR JE CROOZER DOG

OVERZICHT ACCESSOIRES 

BUGGYSET

Zo heb je op je gezamenlijke wandelingen altijd een plekje 
voor de hond om zich terug te trekken. Met duwstang en  
6 inch-zwenkwiel.

BESCHERMHOES
Voor ieder Croozer Dog model hebben we een passende  
vouwgarage in het assortiment die je aanhanger beschermt 
tegen vocht, stof en vuil.

HONDENBED

De robuuste bekleding kun je eraf halen en wassen zodat het 
hondenbed ook geschikt is voor outdoor. Stabiel gewatteerde 
zijwanden zorgen voor maximaal comfort. In de passende kleur 
voor alle drie modellen verkrijgbaar.

REGENHOES

Laat je viervoeter niet in de regen staan: de regenkap met 
5.000 mm waterkolom is verkrijgbaar voor ieder Croozer Dog 
model. De clou: door het opvallende design ben je in het  
verkeer nog beter zichtbaar!
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DE PERFEECTE  
VERVANGER VAN  
DE AUTO

CARGO



CARGO CARGO

ALTIJD ALLES  
BIJ DE HAND.  
MET DE CROOZER 
CARGO
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HIER KUN JE ECHT 
ALLES IN PAKKEN 

Waar bij andere de grens is bereikt, staat 
deze voor je klaar: de cargo laat je niet 
in de steek. Reis- en kampeeruitrusting, 
bezoekjes aan de bouwmarkt of de 
weekendboodschappen zijn voor hem 
geen enkel probleem.

KLIK EN KLAAR

Fijn dat er dingen in het leven zijn die 
gewoon perfect functioneren. Je Croozer 
Cargo bevestig je binnen een paar kliks heel 
snel aan je fiets om snel met de wendbare 
fietsaanhanger op pad te kunnen gaan.  
En als je hem niet meer nodig hebt en met 
weinig bagage onderweg bent, kun je  
hem weer net zo snel loskoppelen. Zo ben  
je in tegenstelling tot een bakfiets met de 
Croozer Cargo altijd vrij en flexibel.

Wil je snel met je fiets naar een tuinfeestje? De Cargo is een echte alledaagse held  
en transporteert zelfs royaal gevulde picknickmanden veilig en comfortabel!
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MY HOM E I S O
UTDOORS

CARGO KALLE 
LEMON GREEN
Art. 121008120

CARGO TUURE
OLIVE GREEN
Art. 121008320

CARGO PAKKO
CAMPFIRE RED
Art. 121000518

CARGO CARGO

CROOZER CARGO
KALLE / PAKKO / 
TUURE

KALLE, PAKKO, TUUREKALLE, PAKKO, TUURE

DE WERELD LIGT 
AL TE WACHTEN 

• De Cargo-familie bestaat uit Kalle, Pakko en 
Tuure. Dankzij de stabiele bodemplaat kun 
je met alle drie modellen tot wel 45 kg veilig 
vervoeren.

• De kap met ritssluiting beschermt je bagage 
tegen vuil en regen en gaat razendsnel 
open en dicht.

• Kalle is een klein wonder: heel compact en 
verbluffend belastbaar.

• Pakko en Tuure zijn even groot. De Croozer 
Airpad® vering bij Tuure zorgt er bovendien 
voor dat deze bijzonder rustig loopt, ook 
off-road.

40

VEILIG TRANSPORT – DE 
CROOZER AIRPAD® VERING
• Past zich automatisch aan de 

lading aan, om het even of het 
zware kratten zijn of lichtere 
boodschappentassen.

• Zorgt ervoor dat de Croozer 
niet gaat schommelen en 
stabiel op de weg blijft liggen.
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CARGO CARGO

CROOZER CARGO 
OVERZICHT

KALLE PAKKO TUURE

KLEUR

L × B × H 
zonder dissel 71 × 64 × 54 cm 81 × 69 × 63 cm 81 × 75 × 63 cm

L × B × H  
GEVOUWEN 
zonder dissel

79 × 58 × 21 cm 81 × 64 × 23 cm 81 × 68 × 26 cm

L × B × H  
BINNENRUIMTE 70 × 43 × 33 cm 80 × 48 × 40 cm 80 × 48 × 40 cm

L × B  
LAADOPENING 62 × 41 cm 68 × 47 cm 68 × 47 cm

INHOUD 
BAGAGERUIMTE 92 L 135 L 135 L

GEWICHT 
met dissel 8,0 kg 9,0 kg 10,6 kg

BIJLADING MAX. 45 kg 45 kg 45 kg

CROOZER AIRPAD® 
VERING

— —

VOOR HET 
GEVAL DAT 
DE ACCESSOIRES VOOR JE CROOZER CARGO

OVERZICHT ACCESSOIRES

DISSEL VOOR VOUW EN COMPACTE FIETSEN

Nog meer mogelijkheden: dankzij onze speciale  
dissels kan de Croozer Cargo nu ook aan 
vouwfietsen en kleinere fietsen met wielen van  
16 en 20 inch worden gekoppeld, zoals altijd  
met optimale ligging op de weg! 

BOLDERKARSET

Eén set – passend voor alle drie modellen.  
De lengte van de duwstang kun je heel eenvoudig 
instellen en het flexibele 6 inch-zwenkwiel krijg  
je er in een handige opbergtas bij.

REGENHOES

De regenkap met 5.000 mm waterkolom voor  
je Kalle, Pakko of Tuure. In opvallend Lightning  
Yellow met reflecterende strepen is je Croozer  
ook bij slecht weer goed zichtbaar – aan de extra 
lussen kun je een lampje op batterij bevestigen  
voor nog meer zichtbaarheid.

BESCHERMHOES

Je wilt je geparkeerde Croozer Cargo beschermen 
tegen vocht, stof en vuil? Dan is de afwasbare 
beschermhoes die op alle drie Cargo modellen past, 
precies de juiste keuze.
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We zorgen al sinds bijna 30 jaar voor de duurzame 
gezinsmobiliteit van morgen, geheel volgens 
ons motto ‘gemakkelijk op pad’. Hiermee zetten 
we ons actief in voor onze planeet want het 
beschermen van het milieu is de meest dringende 
opgave van onze tijd, maatschappelijk en politiek. 
En het overstappen op de fiets draagt hiertoe in 
belangrijke mate bij.

VEILIGHEID IS HET 
ALLERBELANGRIJKSTE

De veiligheid van onze kleine en viervoetige 
passagiers ligt ons na aan het hart. Daarom 
worden onze fietsaanhangers regelmatig 
getest volgens de bestaande standaards en 
normen en zelfs nog meer!

GEMAKKELIJK  
OP PAD  
SINDS 1993

SAMEN MEER  
BEWEGEN

De fietsindustrie moet netwerken - dat is de 
enige manier waarop de mobiliteitsrevolutie 
een succes kan worden. Daarom zijn we lid van 
verschillende verenigingen, zoals ADFC, AGFS 
of NiMo. Om meer fietsen en fietsaanhangers 
als vervanger van de auto op de weg en in het 
dagelijkse gezinsleven te krijgen, moeten de 
randvoorwaarden namelijk worden verbeterd!

WIJ NEMEN ONZE  
VERANTWOORDELIJKHEID

Met onze producten en ons politiek  
engagement leveren wij een belangrijke 
bijdrage tot meer duurzaamheid.  
Maar we willen als bedrijf ook zelf  
duurzaam handelen en opereren!
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DUURZAAMHEID

DEZE STAPPEN HEBBEN 
WE AL GENOMEN

Grondstofbesparend textielverven, 
recycleerbaar climatex®-materiaal,  
Croozer-bedrijfsbos, jaarlijkse stages  
of lokale projecten, we zetten ons  
evenzeer in voor economische,  
ecologische als ook voor sociale  
duurzaamheid.

50 DOELEN TOT 2025

In onze duurzaamheidsstrategie hebben 
wij 50 doelstellingen gedefinieerd die we 
tot 2025 willen aanpakken en uitvoeren,  
waaronder duurzame logistiek en het 
verbeteren van de milieubalans in alle 
stadia van de levenscyclus van het 
product. In ons duurzaamheidsverslag 
kun je meer lezen over de status quo en 
wat we willen veranderen.

SAMEN NAAR 
BUITEN
WE BLIJVEN AAN ONZE  
DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE WERKEN

Ledereen heeft het over milieubescherming en de 
mobilieitsrevolutie. Wil je het dagelijkse gezinsleven 
duurzamer maken?  
Met onze fietsaanhangers is dat geen probleem!  
Maar dat is nog niet genoeg: we willen als bedrijf  
onze verantwoordelijkheid nemen en onze planeet 
beschermen.

DUURZAAMHEID

VERANTWOORDELIJK
HEID VOOR MENS EN 

MILIEU

DUURZAAMHEID  
VAN DE PRODUCTEN

ONDERSTEUNING 
VAN DE MOBILI
TEITSREVOLUTIE
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DESIGN & ENGINEER

SAMEN MET JOU

Jij en jouw ervaringen zijn voor ons een 
grote inspiratie en helpen ons enorm.  
Wil je actief meewerken aan de ontwik-
keling van Croozer? Meld je dan op  
kundendialog@croozer.com – we kijken 
naar je uit!

SLEUTELEN IN ONZE 
INHOUSEWERKPLAATS

Hoe wordt een idee realiteit? Eerst wordt er 
getekend, genaaid en gedrukt en er worden 
zelfs eerste onderdelen gebouwd. Dan wordt 
alles uitgebreid getest! Natuurlijk vergeten 
we niet het ook heel mooi te maken.

NAAR DE PRODUCTIE

Is het prototype goedgekeurd? Dan gaat het 
samen met de bouwtekeningen naar onze 
productiepartner. Het finale prototype komt 
dan nog een keer voor de goedkeuring naar 
ons in Hürth en dan is het klaar!

CROOZER  
IN THE MAKING 
ZO ONTSTAAN ONZE FIETSAANHANGERS

Na bijna 30 jaar ervaring en eigen gebruik 
weten we precies waar het op aan komt als je 
de fiets dagelijks gebruikt! Met veel hart en ziel, 
passie en knowhow werken we voortdurend aan 
de optimalisering van onze producten en de 
aanpassing ervan aan de behoeften van onze 
klanten.

Natuurlijk ligt duurzaamheid ons na aan het hart. 
Welke grondstofbesparende materialen kunnen 
we gebruiken? Hoe kunnen we het water- en 
CO2-verbruik tijdens de productie verminderen? 
Met deze en vele andere vragen houden wij 
rekening bij het produceren van  
al onze producten.

croozer.com/en/bike-trailers-production

DESIGN & ENGINEERBRAND BRAND
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RAZENDSNEL 
GEKOPPELD
CROOZER KOPPELINGEN VOOR JE FIETS

De meegeleverde Croozer universele koppeling past  
op bijna iedere fiets. Maar al naar gelang de as van je  
achterwiel zou je een andere oplossing nodig kunnen  
hebben om je Croozer-aanhanger aan je fiets te kunnen 
koppelen. Omdat wij denken dat diversiteit ook de  
fietswereld bonter en mooier maakt, hebben we meer  
dan 30 koppelingsvarianten in ons assortiment.

KOPPELINGEN KOPPELINGEN

PERFECT MATCH  
VOOR EBIKES
Je houdt van je e-bike en je wilt er een 
Croozer aan koppelen? Als je e-bike geen 
kenteken nodig heeft en de motor voor de 
ondersteuning niet harder kan dan 25 km/h, 
staat je geluk niets meer in de weg.  
Met onze grote keuze vind je ook voor jouw 
e-bike de passende Croozer-koppeling.

UNIVERSELE KOPPELINGEN

Voor alle Croozer Kid, Dog en Cargo.
Past op ca. 85% van alle fietsen!

STEEKASKOPPELING

Voor fietsen waarvan het achterwiel  
met een steekas is bevestigd. In talrijke 
varianten verkrijgbaar! 

ASMOERKOPPELING

Voor fietsen waarvan het achterwiel met 
een massieve as is bevestigd. In talrijke 
varianten verkrijgbaar!

SNELSPANASKOPPELING

Voor fietsen waarvan het achterwiel  
met een snelspanner is bevestigd. In twee  
lengtes verkrijgbaar!
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Croozer GmbH  
An der Hasenkaule 10 
D-50354 Hürth 
www.croozer.com

Omwille van het  
milieu: klimaatneutraal  
gedrukt op 100% 
gerecycled papier.

klimaatneutraal
natureOffice.com | DE-137-223HY36

gedrukt


