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Er bestaan heel veel verschillende types 
voertuigen. Uw voertuig is er maar één. U kunt 
een universeel systeem kopen en hopen dat 
het de juiste afmetingen heeft, of een Yakima-
systeem op maat. Ons toegewijde, interne 
team spant zich in om producten te maken die 
passen op voertuigen in alle vormen, modellen 
en formaten, zodat wij veilige, uitgebreide, 
gemakkelijk te installeren draagoplossingen 
kunnen ontwikkelen die specifiek passen op 
vrijwel elk voertuig dat vandaag de dag op de 
weg te vinden is - ook op dat van u.

Voordat we onze producten op de markt brengen, 
onderwerpen we ze aan strenge testen. We zetten 
ze onder druk - het hele systeem en ook elk onderdeel 
ervan. Daarna belasten we het systeem, gebruiken en 
misbruiken het, repareren het en verfijnen het steeds 
verder totdat we er 100% zeker van zijn dat u iets krijgt 
dat elk avontuur aankan.

Onze eerste vraag: wie gaat dit gebruiken en 
waarvoor? Dan gaan we verder. Wat moet het product 
kunnen doen? Hoe kunnen we het gebruik ervan 
eenvoudiger maken? Het resultaat zijn systemen die 
op twee niveaus presteren. Alle bagagedragers dragen 
de dingen die u wil meenemen op een veilige manier. 
Maar daarnaast is er nog het geheime ingrediënt 
van Yakima: de ontwerpen zijn helder, eenvoudig en 
intuïtief in het gebruik. Met respect voor de uitrusting. 
Handig voor de mens.

We zijn toonaangevend in onze branche en stoppen 
jarenlange knowhow, veiligheid, gevoel voor ontwerp 
en levenservaring in elk product.

VOLDOET AAN DE ISO-NORM

TEAM YAKIMA
Avonturen in het leven zijn altijd mooier 
als je ze samen beleeft. De oprichters 
van Yakima wisten dit al toen zij bijna 40 
jaar geleden begonnen met het bedenken 
van bagagedragers, zodat avonturiers 
uit alle windstreken meer vrienden en 
familie konden meenemen. Yakima is een 
merk ontworpen door liefhebbers van 
buitenactiviteiten met een innovatieve 
visie. Het bedrijf heeft allerlei prijzen 
gewonnen voor duurzame, inventieve 
producten met een lange levensduur.

Ons verhaal is een reis, want 

stilzitten, daar zijn we niet zo goed 

in. Het is het avontuur die ons 

inspireert.

We maken 
onze producten 
op maat

Bij het testen van onze 
producten houden we 
onze vrienden en familie 
in gedachten

We ontwerpen 
onze producten

Zodat u zorgeloos 
op pad kunt

TAKE IT EASY™
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DAKDR AGE RSYSTE M E N

Yakima Whispbar

Dakdragers voor elke dag

      FIETSE N DR AGE RS

Op de trekhaak

  Op het dak

  Op de koffer

Voor de pick-up

WINTE RSPORT

  Ski’s & Snowboards

WATE RSPORT

  Kajaks

Kano

    Surfplanken & Stand-Up Paddleboards

L A ADOPLOSSINGE N

  Dakkoffer

DAKDR AGE RSYSTE M E N VOOR 4x4

LockN’Load™ Dakdrager 

  LockN’Load™ Platform
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INHOUD

De natuur roept niet. 
Ze weet al dat we 
eraan komen.
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Whispbar-technologie. 
Stil, energiezuinig, fraai. 

PerformaFill dempt 
windgeruis met hoge 
frequenties.

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

PerformaRidge 
controleert de laminaire 
luchtstroom over de balk 
om luchtweerstand te 
verminderen.

Premium vlakke 
vormgeving

Geïntegreerde 
SKS-sloten

GELEVERD ALS Set van 2

BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen

KLEUROPTIES Zilver/zwart

COMPATIBEL MET YAKIMA 
SMARTFOOT™

Ja

T-SLEUF EN YAKIMA 
SMARTFILL™

Ja

MAX. LAADVERMOGEN 75 kg (per paar)

Flushbar™ 
premium kwaliteit

Een innovatief ontwerp dat windgeruis, 

luchtweerstand en trillingen drastisch 

vermindert. En niet te vergeten zorgt voor een 

gunstiger brandstofverbruik.
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topklasse uiterlijk 
voor voertuigen 
met railing

Doordachte 
vormgeving voor extra 
draagvermogen

Geïntegreerde 
SKS-sloten

Geïntegreerde 
SKS-sloten

GELEVERD ALS Set van 2

BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen

KLEUROPTIES Zilver/zwart

T-SLEUF EN YAKIMA 
SMARTFILL™

Ja

MAX. LAADVERMOGEN 75 kg (per paar)

GELEVERD ALS Set van 2

BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen

KLEUROPTIES Zilver/zwart

COMPATIBEL MET YAKIMA 
SMARTFOOT™

Ja

T-SLEUF EN YAKIMA 
SMARTFILL™

Ja

MAX. LAADVERMOGEN 75 kg (per paar)

Railbar™ 
premium kwaliteit voor 
voertuigen met railing

Thrubar™ 
voor extra draagcapaciteit
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Yakima  
SmartFoot™ 
Yakima SmartFoot is een montagesysteem 

dat op unieke wijze naadloos op uw voertuig 

kan worden gemonteerd. De slanke Yakima 

SmartFoot-bevestigingsset dient als basis 

voor uw drager en is snel en eenvoudig te 

installeren.

In combinatie met de Yakima SmartFoot-

bevestigingsset 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.

Bevestigingspunt  
af fabriek

Verhoogde railing Klemmontage

Goot Vlakke railing Sleuf

En Yakima SmartFoot is echt modulair: 

als u besluit een drager op een ander 

voertuig van vergelijkbaar formaat te 

plaatsen, hoeft u alleen een nieuwe 

Yakima Smartfoot-bevestigingsset te 

kopen en de drager over te zetten.

SKS-SLOTSYSTEEM
Set van 2  8007202
Set van 4  8007204
Set van 6  8007206
Set van 8  8007208
Set van 10  8007210

ACCESSOIRES VOOR 
DAKDRAGERS

87

• SKS betekent ‘Same Key System’ 
(éénsleutelsysteem). Vergrendel bijna 
al uw Yakima-producten met slechts 
één sleutel.
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F I E T S E N

DAKDRAGERS 
VOOR ELKE DAG

P-Bar™ 
robuust, betaalbaar, hoge kwaliteit

HD-Bar™ 
stevige drager voor het zware werk

X-Bar™ 
een dagdagelijkse drager voor 
voertuigen met railing

GELEVERD ALS Set van 2

BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen

KLEUROPTIES Zilver/zwart

COMPATIBEL MET 
SMARTFOOT™

Ja

MAX. LAADVERMOGEN 75 kg (per paar)

GELEVERD ALS Set van 2

BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen

KLEUROPTIES Zilver

COMPATIBEL MET 
SMARTFOOT™

Ja

MAX. LAADVERMOGEN 100 kg (per paar)

GELEVERD ALS Set van 2

KLEUROPTIES Zwart

COMPATIBEL MET 
SMARTFOOT™

Ja

MAX. LAADVERMOGEN 60 kg (per paar)

• Geïntegreerd bevestigingspunt
• Windgeruis reductiestukken
• Rubberen laadstrips beschermen de 

dakdrager en uw lading

• Sterk en betrouwbaar
• Past op bijna alle voertuigen
• Standaard te vergrendelen

• Betaalbaar draagsysteem
• Veilige, geïntegreerde 

bevestiging
• Standaard te vergrendelen

Een assortiment stevige, voordelige dakdragers 

die geschikt zijn voor uw dagelijkse behoeften.
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JUSTCLICK+1
• Neem een extra fiets mee
• Max. gewicht fiets 15 kg

8002488

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.

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
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74cm
27cm

67cm FoldClick 2

Ingeklapt:FoldClick™
 

klein, compact en 
lichtgewicht N I E U W

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 

ACCESSOIRES 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  
UK-REGELGEVING

√ √ √ √

PRODUCTGEWICHT 17,3kg 20,3kg 14,5kg 16,5kg

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:

*Met JUSTCLICK+1

• Houdt uw 
fietsendrager stofvrij

CLICKCOVER

8002498

CLICKRAMP
• Handige oprijgoot 

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

8002492

CLICKTOP
• Maakt het mogelijk 

om fietsen zonder 
bovenste stang of 
met schuine stangen 
te dragen

8002499

CLICKHOOK
• De muurhaak 

bespaart ruimte bij 
het opbergen van 
uw drager

8002497

Pending

1413

78cm FoldClick 3
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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 of zilveren 
afwerking

Traploze wielbeugel 
voor bevestiging 
van verschillende 
wielafmetingen

NIEUW 
TorqueRight™ 
knop

Universeel laag-
profiel bevestiging

Kies de 

HighRoad™

voor een rondje fietsen ...

SMART-SLOT KIT 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

1615

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.
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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

127 mm (5”)

MAX. GEWICHT 
PER FIETS

20kg

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS*

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.

RECHTOP  
BOVENOP AUTO   
		Racefietsen
		Mountainbikes
		Spatborden
		Fatbikes
		Kinderfietsen

1817

Zwarte of zilveren 
afwerking

KIT SMART-SLOT 1
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• Vervangt het 
standaardbevestigingsmateriaal 
om directe bevestiging van uw 
fietsendrager op een T-sleuf 
op uw dwarsstang mogelijk te 
maken. Geschikt voor de  
meeste dwarsstangen met 
T-sleuf op de markt.

8002122



*Niet geschikt 
dakdragers met een 
hoogte van meer dan 
38 mm

FrontLoader™

RECHTOP  
BOVENOP AUTO   
		Racefietsen
		Mountainbikes
		Spatborden
		Fatbikes
		Kinderfietsen

FRONTLOADER™ 8002104

BEVEILIGING   Geschikt voor 2 SKS-sloten

AANTAL FIETSEN 1

MAX. WIELAFMETING
66 cm tot 73 cm  

(26” tot 29”)

MAX. BANDBREEDTE 76 mm (3”)

MAX. GEWICHT PER FIETS 18kg

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS*

Gemakkelijk 
verstelbaar 

Verstelbaar 
wielplatform 
voor verschillende 
fietslengtes

Slotkabel voor 
beveiliging (SKS-
slot wordt apart 
verkocht)

Geschikt voor 
wielmaten van 
20” tot 29” met 
een bandbreedte 
tot 3”

Gestroomlijnd, 
vlak profiel

Verstelbaar 
wielplatform 
voor 
verschillende 
fietslengtes

Installatie 
zonder 
gereedschap

Geïntegreerd 
vergrendelings- 
systeem

√ √ √

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 flexibiliteit voor een prachtige 
prijs. Hij is geschikt voor zowel fietsen met 
snelkoppelingen als met steekassen en kan op 
vrijwel elke dakdrager gemonteerd worden.

ForkLift™

ForkChop™

• Geen contact met gelakte oppervlakken 
van uw fiets

• Geschikt voor de meeste schijfremmen

RECHTOP  
BOVENOP AUTO   
		Racefietsen
		Mountainbikes
		Spatborden
		Fatbikes
		Kinderfietsen

RECHTOP  
BOVENOP AUTO   
		Racefietsen
		Mountainbikes
		Spatborden
		Fatbikes
		Kinderfietsen

FORKLIFT™ 8002105

BEVEILIGING   Geschikt voor 2 SKS-sloten

AANTAL FIETSEN 1

MAX. WIELAFMETING
66 cm tot 73 cm  

(26” tot 29”)

MAX. BANDBREEDTE 76 mm (3”)

MAX. GEWICHT PER FIETS 16kg

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS*

FORKCHOP™ 8002117

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS*

2019
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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”)

STEEKASADAPTER

• Adapter voor wielbeugels 
op het dak zoals het 
WheelHouse™

• Naafmaten 100-110 mm, 
asmaten 15-12 mm

8002110

ACCESSOIRES

VORKADAPTER

12mm x 100mm 8002116

15mm x 100mm 8002099

15mm x 110mm 8002113

• Dankzij deze vorkadapter 
kunt u uw vork met steekas 
op elke fietsendrager met 
vork plaatsen

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

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

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

FATBIKE  
VERGRENDELINGS- 
SNELSPANNER
Een vergrendelingssnelspanner 
voor fatbikes met assen 
van 9 x 135 mm. Bestaat uit 
een gemakkelijk verstelbare 
vergrendeling, een omhulsel 
voor gebruik met HighSpeed en 
adapters met binnendraad  
voor ForkChop

8002120

FIETSENDRAGER HighRoad HighSpeed FrontLoader ForkLift 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 15kg 18kg

GESCHIKT VOOR FATBIKES √ √

PREMIUM VORMGEVING √ √

COMPATIBEL MET T-SLEUF
√ 

(SMART-SLOT 
KIT 1)

√ 
(SMART-SLOT 

KIT 1)

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS  *  *  *

Vergelijk alle fietsendragers  
voor op het dak:

2221

SMART-SLOT KIT 1
• Optimaliseer je HighSpeed™ 

en HighRoad™fietsendragers 
dankzij de SmarT-
Slot Kit 1. Deze kit 
vervangt de traditionele 
montageaccessoires en laat 
toe om de fietsendrager 
direct te bevestigen in de 
T-gleuf van de dakdrager. 
Geschikt voor de meeste 
dakdragers met T-gleuf

8002122
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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

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)

KOFFERBAK/ 
ACHTERKLEP
		Racefietsen
		Mountainbikes
		Spatborden
		Fatbikes
		Kinderfietsen

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™ KOFFERBAK/ 
ACHTERKLEP
		Racefietsen
		Mountainbikes
		Spatborden
		Fatbikes
		Kinderfietsen

HangOut 2 HangOut 3

AANTAL FIETSEN 2 3

ONDERDEELNUMMER 8002637 8002638

2423

• 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
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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™RESERVEWIEL
		Racefietsen
		Mountainbikes
		Spatborden
		Fatbikes
		Kinderfietsen

• 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

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:

2625

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 F
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GateKeeper™

• NIEUW Velcro®-sluitsysteem 
beschermt carbon fietsframes en 
gelakte oppervlakken

• De zachte vilten achterkant 
beschermt de lak van uw voertuig

• Is geschikt voor 5 fietsen en past 
op bijna alle full-size pick-ups

8007410

BikerBar™

Locking 
BlockHead™

• Een ‘overal te bevestigen’ 
vorkbevestiging : 
Fietsendrager voor 
vorkbevestiging, om het 
even waar

• Enkelzijdige afstellingspen 
voor gemakkelijk laden  
van fietsen

• Corrosiebestendige 
constructie van 
geanodiseerd aluminium

• Locking BlockHead™ met 
SKS-slot

8001118

BlockHead™

8001117

• Compleet systeem met 
Yakima-dwarsstang en 2 
vergrendelbare fietsendragers

• Gemakkelijk te installeren 
en te verwijderen met 
snelkoppelingen

• Geen gereedschap of boren 
vereist 

• SKS-sloten inbegrepen; 
beveiligt drager en fietsen

8001141

2827
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Universeel 
montagesysteem

Geïntegreerde 
SkiLift™ maakt 
de drager 
geschikt voor 
snowboards of 
grote bindingen

Volledig 
geïntegreerde SKS-
sloten inbegrepen

DoubleJoint™-
scharniersysteem 
waardoor ook brede 
ski’s en snowboards 
passen

HangOver™-
klembevestiging

Grote knop voor als u 
handschoenen draagt

Ga met een gerust gemoed 
op wintersport met   

FatCat Evo™

S N E E U W

Pending

4

6

Op de FatCat™ EVO 6 passen maximaal 6 paar 
ski’s of 4 snowboards; op de FatCat™ EVO 4 
passen maximaal 4 paar ski’s of 2 snowboards

S
N

E
E

U
W

FatCat 4 EVO 
Zwart

FatCat 6 EVO 
Zilver

FatCat 6 EVO 
Zwart

ONDERDEELNUMMER 8003075 8003076 8003086

BEVEILIGING
Met SKS-

sloten
Met SKS-

sloten
Met SKS-

sloten

CAPACITEIT
4 paar ski’s/ 

2 snowboards
6 paar ski’s/ 

4 snowboards
6 paar ski’s/ 

4 snowboards

SMART-SLOT KIT 2
• Kies deze vlakke ombouwset 

om uw FatCat of 
FatCatEVO op dakdragers 
met een T-sleuf te kunnen 
monteren

8003098

ACCESSOIRES

SKI- EN SNOWBOARDDRAGERS FatCat 6 
EVO

FatCat 4 
EVO

AANTAL SKI’S 6 4

AANTAL SNOWBOARDS 4 2

INWENDIG BRUIKBARE RUIMTE 82cm 54cm

PAST OP UNIVERSELE DRAGERS √ √

GEÏNTEGREERDE SKS-SLOTEN √ √

INGEBOUWDE SKILIFT VOOR GROTE 
BINDINGEN

√ √

INSTALLATIE ZONDER GEREEDSCHAP √ √

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS   

Vergelijk alle skidragers:

Ronde dakdragers | Vierkante dakdragers | 
Aerodynamische en Fabriek dakdragers

3029



W A T E R
Universeel 
draagsysteem, 
geschikt voor de 
meeste dakdragers

Volledig 
neerklapbaar 
wanneer niet in 
gebruik

Kan wel 660 mm naar 
beneden gekanteld worden 
vanaf dakdragerhoogte

De lichtgewicht 
materialen en 
constructie verminderen 
de draagcapaciteit van 
het dak nauwelijks

Gemakkelijk op- en 
afladen van kajaks en 
surfplanken op heuphoogte 
aan de zijkant van de 
auto met het gemakkelijk 
bruikbare schuif- en 
kantelmechanisme

Laad uw boot  
gemakkelijk met de 

ShowDown™

SHOWDOWN™ 8004081

BEVEILIGING 
Geschikt voor 

SKS-sloten

MAX. GEWICHT 
BOOT

36kg

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS  *

*Niet geschikt dakdragers met een 
hoogte van meer dan 38 mm

Universeel 
draagsysteem, 
geschikt voor de 
meeste dakdragers

Met vilt beklede 
houders passen zich 
aan de vorm van de 
romp aan voor een 
veilig vervoer

Gemakkelijk op- en 
afladen van kajaks 
en surfplanken op 
heuphoogte aan de 
zijkant van de auto 
met het gemakkelijk 
bruikbare schuif- en 
kantelmechanisme

3231
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Installatie zonder 
gereedschap; kant-
en-klaar geleverd. 
Inclusief extra sterke 
spanbanden en boeg- 
en achtersteven-
bevestigingen. Klaar 
voor gebruik

N I E U W



Installatie zonder 
gereedschap; kant-
en-klaar geleverd. 
Inclusief extra sterke 
spanbanden en boeg- 
en achtersteven-
bevestigingen. Klaar 
voor gebruik

Geïntegreerde rollers 
voor gemakkelijk laden

De met een veer 
uitgeruste basis past 
zich automatisch aan 
de boot aan tijdens 
het laden

Vilten stootkussentjes 
ter bescherming van 
de romp (worden 
apart verkocht)

SweetRoll™

STEUNEN & 
ROLLERS
		Wildwater
		Recreatie
		Zee
		Vissen
		Kano

SWEETROLL™ 8004077

GELEVERD ALS Set van 4

BEVEILIGING
Met SKS-

sloten

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS  *

• Compleet systeem met vier steunen  
• Gladde en perfect gevormde houders die 

de meeste boottypes op een ideale manier 
beschermen

• De kanteltechnologie van de houders laat toe om 
dit systeem op vele type dakdragers te monteren 
en een brede waaier aan boten te laden

• SKS-sloten inbegrepen

* Niet geschikt dakdragers met een 
hoogte van meer dan 38 mm

HandRoll™

DeckHand™

HandRoll DeckHand

ARTIKELNUMMER 8004082 8004083

GELEVERD ALS Set van 2 Set van 2

BEVEILIGING
Geschikt 

voor SKS-
sloten

Geschikt 
voor SKS-

sloten

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS  *  *

Geschikt voor 2 
SKS-sloten

Rubber laag op de 
wielen ter bescherming 
van de romp

De flexibele steunen 
sluiten aan bij de vorm 
van de boot

Bescherming van 
de romp dankzij de 
viltbeschermingen

Installatie 
zonder 
gereedschap

*Niet geschikt dakdragers met een 
hoogte van meer dan 38 mm

• Bestaat uit een set steunen - combineer deze 
met HandRoll of een extra DeckHand om de set 
compleet te maken

• Viltbescherming van de houders voorziet in 
eenvoudige belading en perfecte bescherming van 
de boot

• De extra grote houder beschermt de boot en past 
op allerlei types rompen

• Universeel draagsysteem, geschikt voor de meeste 
dakdragers

• Eenvoudige installatie zonder gereedschap voor een 
snelle installatie, laden en wegwezen

• Wordt aan dakdrager bevestigd met SKS-
slotcilinders (worden apart verkocht)

• Inclusief extra sterke spanbanden en boeg- en 
achterstevenbevestigingen

STEUNEN & 
ROLLERS
		Wildwater
		Recreatie
		Zee
		Vissen
		Kano

3433

• Wordt per paar verkocht - combineer deze met 
HandRoll of een extra DeckHand om de set 
compleet te maken

• De brede rubberen rollers vormen een 
ingebouwde laadhulp om de boot op zijn plaats 
te laten glijden

• De duurzame rubberen, kantelbare rollers 
passen zich aan de vorm van de boot aan voor 
veilig laden

• Het ontwerp van de kantelbare rollers past zich 
automatisch aan de vorm van de boot zodat 
deze veilig op zijn plek blijft

• Universeel draagsysteem, geschikt voor de 
meeste dakdragers

• Eenvoudige installatie zonder gereedschap voor 
een snelle installatie, laden en wegwezen

• Wordt aan dakdrager bevestigd met SKS-
slotcilinders (worden apart verkocht)

• Inclusief extra sterke spanbanden en boeg- en 
achterstevenbevestigingen
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3 vergrendelings-
standen

Plat in te klappen 
wanneer hij niet in 
gebruik is

Aan te passen met 
handige snelspanner

Inclusief extra sterke 
spanbanden en boeg- 
en achtersteven-
bevestigingen

Vervoer 1 boot met 
een J-beugel of 2 
boten verticaal met  
de houders

JayLow™

• Volledig gemonteerd 
geleverd

• Installatie zonder 
gereedschap

• SKS-sloten 
inbegrepen

JAYLOW™ 8004076

GELEVERD ALS Set van 4

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS  *

J-BEUGELS & 
HOUDERS
		Wildwater
		Recreatie
		Zee
		Vissen
		Kano

*Niet geschikt dakdragers met een hoogte 
van meer dan 38 mm

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

Corrosiebestendig 
frame van roestvrij 
staal en koper

LAADHULP
		Wildwater
		Recreatie
		Zee
		Vissen
		Kano

KANO
		Wildwater
		Recreatie
		Zee
		Vissen
		Kano

ShowBoat™66

KeelOver™

• De roller glijdt over de achterkant van het 
voertuig voor gemakkelijke toegankelijkheid en 
bescherming van het voertuig tijdens het op- 
en afladen

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

• Te combineren met verschillende kajak- en 
kanosteunen

• 2 Yakima dakdragers van 167 cm inbegrepen

SHOWBOAT™66 8004068

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS  *

KEELOVER™ 8004069

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS  *

• Duurzaam beklede rubber 
kussens beschermen de rand van 
de kano en zorgen voor extra 
stabiliteit

• Installatie zonder gereedschap

Zet het dolboord van 
uw kano goed vast

Wordt geleverd met  
4 haken

Rubber met 
beschermlaag

Inclusief extra sterke 
spanbanden en boeg- 
en achtersteven-
bevestigingen

*Niet geschikt dakdragers met een hoogte van meer dan 38 mm

3635
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*Niet geschikt dakdragers met een hoogte van meer 
dan 38 mm

** Voor het vervoer van één boot zijn twee sets steunen 
of rollers nodig

†  Voor het vervoer van meerdere boten zijn extra boeg- 
en achterstevenbevestigingen nodig

STEUNEN & ROLLERS SweetRoll HandRoll DeckHand KeelOver ShowDown

IDEAAL BOOTTYPE
Toeren/

Rec/Vissen
Toeren/

Rec/Vissen
Toeren/

Rec/Vissen
Kano

Toeren/
Rec/Vissen

MAX. AANTAL BOTEN 1 1** 1** 1 1

INCLUSIEF EXTRA STERKE 
SPANBANDEN EN BOEG- EN 
ACHTERSTEVENBEVESTIGINGEN 

√ √ √ √ √

INSTALLATIE ZONDER 
GEREEDSCHAP

√ √ √ √ √

VOLLEDIG GEMONTEERD √ √ √ √ √

COMPATIBEL MET SKS-SLOTEN √ √ √ √

SKS-SLOTEN INBEGREPEN √

MAXIMAAL GEWICHT 36kg 36kg 36kg 75kg 36kg

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS  *  *  *  *  *

BEUGELS & HOUDERS JayLow

IDEAAL BOOTTYPE
Toeren/

Rec/
Wildwater  

MAX. AANTAL BOTEN 2†

INSTALLATIE ZONDER 
GEREEDSCHAP

√

INCLUSIEF EXTRA STERKE 
SPANBANDEN EN BOEG- EN 
ACHTERSTEVENBEVESTIGINGEN

√

VOLLEDIG GEMONTEERD √

INKLAPBAAR WANNEER HIJ NIET IN 
GEBRUIK IS

√

COMPATIBEL MET SKS-SLOTEN √

SKS-SLOTEN INBEGREPEN √

MAXIMAAL GEWICHT 36kg

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS  *

Vergelijk alle bootdragers:

Ronde dakdragers | Vierkante dakdragers | 
Aerodynamische en Fabriek dakdragers

2,4 m 8007420

4,8 m 8007419
8007416

BEVESTIGINGEN 
VOOR BOEG/
ACHTERSTEVEN
• Zet de boeg en achtersteven 

van elke boot vast
• Gemakkelijk te gebruiken 

ratelspanner
• De beste corrosie-

bestendigheid in zijn klassee
• Doorzichtige plastic hulzen 

beschermen uw voertuig 
tegen schade

• Geschikt voor uitrustingen zoals 
ladders en langere voorwerpen

8004031

RIPCORD
• Gebruik deze 3,7 m lange, 

veelzijdige spanbanden om 
surfplanken, boten, Stand-
Up Paddleboards en nog veel 
meer vast te zetten

• SKS-sloten inbegrepen

Kabel met 
stalen kern

8004048

ACEO’SPADES
• Houd uw roeispanen/

peddels of andere lange 
uitrustingen binnen 
handbereik en laat meer 
ruimte over in de auto

• SKS-sloten inbegrepen

8000335

3837

ACCESSOIRES

SOFTSTRAP
• Zet de boeg en achtersteven 

van elke boot vast
• Gemakkelijk te gebruiken 

ratelspanner
• De beste 

corrosiebestendigheid in zijn 
klasse

• Doorzichtige plastic hulzen 
beschermen uw voertuig 
tegen schade

• Geschikt voor allerlei 
uitrustingen, zoals ladders 
en langere voorwerpen

KOFFERBEVSTIGING
• Zorgt voor een veilig 

bevestigingspunt 
voor boeg- en 
achterstevenbevestigingen

• Past gemakkelijk onder een 
motorkap, achterklep of 
laadbak

• De installatie is simpel: 
gewoon op zijn plaats laten 
vallen

• De duurzame gecoate 
spanband beschermt de lak 
van uw voertuig

• Wordt per paar verkocht

8005006

• De met zacht rubber 
gecoate gesp beschermt 
boot en voertuig tegen 
krassen

• Supersterke doorgestikte 
polypropyleenband

• Per verpakking twee 
spanbanden van 4,9 m

EXTRA STERKE 
SPANBANDEN
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Een vergrendelknop & 
spanband beveiligen 
de boards

Geïntegreerde rollers 
maken van laden een 
fluitje van een cent

Volledig gemonteerd 
geleverd

Gemakkelijk 
aanpasbaar voor 
de meeste type 
dakdragers

SUPPEN & SURFEN
		Shortboards
		Longboards
		Stand-Up  

 Paddle Boards 

SUPDawg™ SUPDAWG™ 8004075

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS  *

• Premium ranke, glanzend zwarte afwerking die 
past bij moderne voertuigen

• Schuiver aanpasbaar voor boards tot 91 cm breed
• Zachte rubberbescherming voorkomt 

beschadiging aan de planken

• Geïntegreerd systeem dat de 
spanbanduiteinden onderweg veilig wegstopt

• Bevat alles wat u nodig heeft voor het vervoer van 
maximaal 2 stand-up paddleboards of surfplanken

• SKS-sloten inbegrepen; vergrendelt dragers  
en boards

*Niet geschikt dakdragers met 
een hoogte van meer dan 38 mm

SUPPEN & SURFEN
		Shortboards
		Longboards
		Stand-Up  

 Paddle Boards 

SUP 
dakdrager 
beschermers

SUP Aero 
dakdrager 
beschermersSUP  

DAKDRAGERBESCHERMERS 8007414 8007415

AFMETING 50cm (20”) 75cm (30”)

TYPE DAKDRAGER

• Te combineren met extra sterke spanbanden 
en boeg/achterstevenbevestigingen voor een 
eenvoudige laadoplossing

• 75 cm brede schuimrubberkussens voor een 
flexibele indeling

• Bevat 2 kussens per verpakking

SUPBRAH
• Bevestigt voor- en 

achterzijde voor een betere 
stabiliteit van je plank

8004060

ACCESSOIRES

4039

SUP AERO 
DAKDRAGERBESCHERMERS 8007412 8007413

AFMETING 50cm (20”) 75cm (30”)

TYPE DAKDRAGER W
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SKS-sloten zorgen dat de dakkoffers 
met dezelfde sleutel kunnen worden 
bediend. Gemakkelijke toegang tot 
dakkoffer, zelfs met handschoenen

QuickDock™ maakt 
installatie eenvoudig

Aan twee kanten 
te openen

Stijve versteviging 
van deksel

Geoptimaliseerde 
kofferopening

Op reis met de 

TourCase™

SKIDRAGER VOOR 
TOURCASE™
• Tilt uw ski’s en snowboards 

op, beschermt de bindingen 
en zorgt voor opslagruimte 
onderin

• Gemakkelijk te installeren en 
naar wens te verwijderen uit 
uw TourCase

• Sterk en toch lichtgewicht 
aluminium design

• Geschikt voor maximaal 
drie paar ski’s of twee 
snowboards

8057002
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GEMAKKELIJK TE 
INSTALLEREN
Draai gewoon aan de knop 
totdat de momentbegrenzer de 
juiste bevestigingskracht levert. 
QuickDock™-technologie maakt het 
proces eenvoudig.

PERMANENTE 
TOEGANG TOT DE 
KOFFER
De achterkant van de TourCase 
maakt toegang tot de achterklep 
van uw voertuig altijd mogelijk.

STEVIG, AAN 
TWEE KANTEN TE 
OPENEN DEKSEL
Aan beide zijden te openen, voor 
snelle en gemakkelijke toegang. 
Geïntegreerde versteviging van het 
deksel voor extra stijfheid zodat 
het deksel niet buigt bij het openen.

4241
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DAKKOFFER TourCase 400 TourCase 450 TourCase Lo

KLEUROPTIES
8007357 (Zwart)

8007359 (Carbon)
8007365 (Zwart)

8007368 (Carbon)
8007381 (Zwart)

8007382 (Wit)

AFMETINGEN
L: 180cm W: 89cm  

H: 43cm
L: 200cm W: 89cm  

H: 43cm
L: 230cm W: 94cm  

H: 30cm

VOLUME 400 Litres 450 Litres 420 Litres

MAX. LAADVERMOGEN 75kg 75kg 75kg

GEWICHT KOFFER 17kg 19kg 24kg

MONTAGESYSTEEM
QuickDock™ voor 

T-sleuf
QuickDock™ voor 

T-sleuf
QuickDock™ voor 

T-sleuf

TWEEZIJDIGE OPENING √ √ √

GEÏNTEGREERDE SKS-SLOTEN √ √ √

PREMIUM METALEN GREEP √ √ √

DUURZAAM, EXTRA STIJF 
DEKSEL

√ √ √

GOEDGEKEURD DOOR TUV/GS √ √ √

GETEST OP BOTSING IN DE 
STAD

√ √ √

LAADCAPACITEIT
- SKI’S
- SNOWBOARDS

4-6
2

4-6
2

6-8
2-3

MAX. LENGTE UITRUSTING/SKI’S 160cm 180cm 210cm

PAST OP STANGEN MET T-SLEUF 
VOOR ACCESSOIRES

Ja* Ja* Ja*

PAST OP STANGEN ZONDER 
T-SLEUF VOOR ACCESSOIRES

Vereist U-Bolt 
Adapterkit  

(90-00-356)

Vereist U-Bolt 
Adapterkit  

(90-00-356)

Vereist U-Bolt 
Adapterkit  

(90-00-356)

PAST OP STANDAARD 20 X 30 
MM VIERKANTE STANGEN

Vereist U-Bolt 
Adapterkit  

(90-00-356)

Vereist U-Bolt 
Adapterkit  

(90-00-356)

Vereist U-Bolt 
Adapterkit  

(90-00-356)

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS  *  *  *

Vergelijking van alle 
ladingproducten: *Zie montage-instructies voor 

compatibiliteit

4443
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Open HD 
T-sleuf

• Elke eindkap is voorzien van een 
geïntegreerde beugel met een capaciteit 
van 100 kg, wat ideaal is voor de beveiliging 
van je uitrusting

• Vlakke eindkappen voor laden en lossen 
zonder hindernissen

• Geïntegreerde flesopener om uw  
dorst te lessen

• De open HD T-sleuf zorgt voor een snelle en 
gemakkelijke installatie van accessoires zonder 
dat een rubberen vulstuk nodig is

• De afmetingen van de sleuf passen perfect bij alle 
populaire 4x4- en reisaccessoires in de handel

LockN’Load™ 
Dakdragers

• Laag profiel voor optimale speling in de 
hoogte

• De brede basis zorgt voor maximale steun 
en verbeterde sterkte tijdens het vervoer van 
zware lasten

• Geoptimaliseerd voor populaire 4x4-modellen
• Het fraaie uiterlijk laat uw voertuig er nog 

beter uitzien

• Tweepuntsmontage op stangen voor 
extra lange levensduur en robuustheid

• Speciale montagesets per voertuigtype

• Beveilig de LockN’Load dragers dankzij de 
vergrendelbare bevestigingsvoeten

• SKS-slotcilinders (éénsleutelsysteem) en 
sleutels zijn standaard, zodat u dezelfde 
sleutels kunt gebruiken als voor uw andere 
favoriete Yakima-accessoires

ROBUUST DESIGN

MONTAGE

BEVEILIGING

EINDKAP
• Regelt de windstroom over de dakdrager en 

vermindert de luchtweerstand en windgeruis
• Helpt verschuiving van uw lading voorkomen
• Levert een maximale bescherming tussen de 

dakdrager en de lading

RUBBEREN LADING-
BESCHERMINGSSTRIP

OPEN HD T-SLEUF

O
F

F
R

O
A

D

4645

Eindkap



RUIMERE 
PASMOGELIJKHEDEN

• Fixed point
• Gootmontage
• Flushrailmontage
• Universele rails
• Verhoogde rails

LockN’Load™ 
Platform Elk van de tien nieuwe LockN’Load Platform-formaten 

biedt hetzelfde uitstekende ontwerp.

Platform
Breedte

(cm)
Lengte

(cm)
Oppervlakte

(m2)
Gewicht

(kg)
Aantal latten  

(in de breedte)
Laadvermogen

A 124 153 1,9 21 7 100kg

B 138 154 2,1 23 7 100kg

C 138 193 2,7 30 9 150kg

D 142 213 3,0 32 10 150kg

E 123 213 2,6 29 10 150kg

F 157 80 1,1 12 3 100kg

G 157 140 2,2 24 6 100kg

H 157 213 3,3 36 10 150kg

I 165 140 2,3 25 6 100kg

J 165 193 3,1 34 9 150kg

K 123 140 1,7 19 6 100kg

L 137 140 1,9 21 6 100kg

N 137 213 2,9 32 10 150kg

P 130 193 2,5 28 9 150kg

U 148 213 3,2 35 10 150kg

KANTELBAAR 
MONTAGESYSTEEM
Installatie is supergemakkelijk 
dankzij de zelfnivellerende 
ondersteuningspunten die tot 10 
graden beweging mogelijk maken.

4847

Nieuwe maten ... maar dezelfde 
fantastische functies

STOER UITERLIJK
Het LockN’Load Platform heeft een stoer 
uiterlijk met een krachtig profiel, wat goed 
past bij 4x4-auto’s.

LATTEN - OP DE 
JUISTE MANIER!
Allemaal met sleuven voor accessoires. 
Latbreedte compatibel met Yakima-
klemsteunen, zoals ShowDown, 
FrontLoader, FatCat Evo en meer

VAN DE ALPEN TOT 
OFFROAD EN VOOR 
WEEKENDJES WEG

Het slimme ontwerp van het LockN’Load 

Platform kan elk avontuur aan. De ene week een 

kampeeruitrusting en de volgende fietsendragers 

kan probleemloos, zonder dat u het systeem hoeft 

te veranderen.
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LOCKN’LOAD™ 
ACCESSOIRES

Het unieke, veelzijdige 

LockN’Load Platform stelt u 

in staat uw reisuitrusting met 

gemak te vervoeren. Vooral als 

u een paar van deze slimme 

accessoires toevoegt. 

ACCESSOIRES
		LockN’Load Dakdragers
		LockN’Load Platform

ACEO'SPADES
• Een spade of ander lang 

materiaal binnen handbereik 
om zo meer ruimte te 
creëren

• SKS-sloten inbegrepen

8000335

LIGHTN’UP 
VERLICHTINGS-
STEUN
• Monteer met gemak uw 

lichtbalk of schijnwerpers op 
uw LockN’Load Dakdrager 
en Platform

8000336

LADINGHOUDER
• Wordt gebruikt als 

ladingstopper of 
bevestigingspunt

8005025

SET MET 
OOGBOUT
• Voeg eenvoudig een 

bevestigingspunt toe aan de 
meeste dragersystemen

8005022

ACCESSOIRE-
HOUDERS
• Set van twee zeer veelzijdige 

haken (met bevestigingen) 
voor montage van allerlei 
accessoires

• Kan op alle hoofdzijden 
worden gemonteerd

• Gemaakt van sterk, 
lichtgewicht en 
corrosiebestendig 
geëxtrudeerd aluminium

8005028

ACCESSOIRES
		LockN’Load Dakdragers
		LockN’Load Platform

LUIFELHAKEN
• Een stevige haak op maat 

voor bevestiging van een 
luifel aan dakdragers of het 
LockN’Load Platform

• Gemaakt van 4 mm 
gepoedercoat staal voor 
extra sterkte en een lange 
levensduur

8005029

HOGE 
KRIKHOUDER
• Extra sterke, gelaste 

stalen constructie met 
corrosiebestendige afwerking

• Voor het vastmaken van de 
krik aan de houder kan een 
hangslot gebruikt worden 
(niet meegeleverd)

8005033

5049
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ACCESSOIRES
		LockN’Load Dakdragers
		LockN’Load Platform

21 MM 
SLEUFADAPTER
• Met deze set van vier 

adapters kunt u accessoires 
zoals fietsen- en 
kajakdragers bevestigen met 
een standaard T-bout

8005030

SKS 9’- 
SLOTKABEL
• Deze kabels zijn niet zomaar 

een visuele afleiding, ze 
bevestigen alles aan uw 
stangen 

• Op slot te zetten met een 
SKS-slot (wordt apart 
verkocht)

8007233

WINDSCHERMBORD

Een slim bord, gemakkelijk 
te bevestigen aan elke 
dakdrager , dat windgeruis en 
luchtweerstand vermindert.

86cm (34")  8005016
102cm (40")  8005017
117cm (46")  8005018
132cm (52")  8005019

SKS-SLOTSYSTEEM

Set van 2  8007202
Set van 4  8007204
Set van 6  8007206
Set van 8  8007208
Set van 10  8007210

• SKS - Same Key System of 
éénsleutelsysteem - betekent 
vereenvoudigde beveiliging. Met één sleutel 
kunt u alle onderdelen van uw Yakima-
systeem op slot doen en openen. De 
drager wordt aan het voertuig bevestigd, 
de uitrusting aan de drager. Bedenk 
uw systeem en bestel dan het aantal 
slotcilinders dat u nodig heeft. Ze passen 
allemaal bij één sleutel. Bijwerken naar een 
nieuw systeem? Met onze Control Key kunt 
u de SKS-cilinders omruilen voor nieuwe. 
Uitbreidingen? Bestel extra cilinders waar 
uw sleutel op past. Simpel.

LAADROLLER
• Beschermt uw dakdrager en 

maakt laden/afladen van uw 
uitrusting gemakkelijk

• Massief stalen dragers met 
pvc-roller

8005026

ACCESSOIRES
		LockN’Load Dakdragers

UNIVERSELE 
RAILS
• Gebruik deze sets met 

universele rails voor montage 
van een LockN’Load-systeem 
op uw voertuig

80cm 8000360

100cm 8000361

120cm 8000362

160cm 8000364

HOOGTEPAKKERS
• Zorgt voor extra 

vrije ruimtevoor uw 
LockN’Loadsysteem met 
dakdrager opstelling

Voet tot drager (2) 8000357

Voet tot drager (4) 8000358

Voet tot drager (6) 8000359

5251

O
F

F
R

O
A

D



ACCESSOIRES
		LockN’Load Platform

GASFLESHOUDER
• Zet een gasfles van 4 of 4,5 

kg vast op het LockN’Load 
Platform

8005034

INSPRINGENDE 
VERLICHTINGSSTEUN
• Monteer uw lichtbalk netjes en 

discreet onder het LockN’Load 
Platform

• Gaten in verschillende groottes, 
geschikt voor montage van 
populaire lichtbalken

• Gemaakt van stevig, 
gepoedercoat staal 

• Geschikt voor lichtbalken over 
de volle breedte

8005037

HOEKSTEUNEN
• Set van vier extra sterke 

haken, geleverd met 
oogbouten voor gebruik als 
bevestigingspunten

• Overal op uw Platform te 
plaatsen voor het vastzetten 
van een gereedschapskist, 
koelbox of andere voorwerpen 
(met spanbanden, niet 
inbegrepen)

FLESOPENER
• Overal te bevestigen op een 

LockN’Load Platform
• Gebruik hem als flesopener 

of voor bevestiging van een 
waslijn

8005035

BEVESTIGING 
RESERVEWIEL
• Bevestig een reservewiel op 

uw LockN’Load Platform
• Bevat een roestvrijstalen 

spanbeugel, duurzame 
riemen & gespen en heavy-
duty haken

8005032

8005036

ARTIKELNR. OMSCHRIJVING
LockN’Load 

Platform

LockN’Load 
Dakdrager /  

HD-Dakdrager
Whispbar / T-sleuf

8005032 Bevestiging reservewiel √

8005033 Hoge krikhouder √ √

8005034 Gasfleshouder √

8005035 Flesopener √

8005036 Hoeksteunen √

8005037
Inspringende 

verlichtingssteunset
√

8000336 LightN’Up Verlichtingssteun √ √ √

8000335 AceO’Spades √ √ √

8005029 Luifelsteunen √ √ √

8005026 Laadroller √ √ √

8005022 Set met oogbout √ √ √

8005025 Ladinghouder √ √ √

8005028 Accessoirehouders √ √ √

8005030 21 mm sleufadapter √

Compatibiliteit  
LockN’Load-accessoires:

5453
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TAKE IT EASY™

Yakima is een geregistreerd handelsmerk  
van de Yakima Group.

© Yakima Europe Coöperatief U.A. Wij (Yakima Europe 
Coöperatief U.A.) 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®, 
Whispbar/Yakima SmartFoot™, Whispbar/Yakima Smart-
Fill™, T-sleuf, de vleugelinstallatie en de vorm van de Whisp-
bar. De in deze publicatie beschreven producten kunnen ook 
beschermd zijn door middel van een octrooi, ontwerp- of 
auteursrecht. Alle rechten voorbehouden.
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