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ANDREAS GEHLEN / Croozer GmbH

In maart 1993 opende ik in een garage in Keulen de speciaalzaak ‘Zwei plus zwei - Fahrradanhänger’. Als jonge vader met een 
driejarige dochter was ik gefascineerd van de fietsaanhanger en met de postordercatalogus ‘Zwei plus zwei’ wilde ik geïnteres-
seerde fietsers in Duitsland kennis laten maken met de wereld van de fietsaanhangers.

Ik kon me toen nog niet voorstellen dat vandaag, na 25 jaar, mijn dochter ook in het bedrijf zou werken dat begon als een 
eenmans-familiebedrijf en nu 40 medewerkers heeft en dat we ons zouden ontwikkelen van detail- en groothandelaar ‘Zwei plus 
zwei’ tot de fabrikant ‘Croozer GmbH’.

Gebleven zijn in deze ruim kwart eeuw de passie en het enthousiasme voor een fantastisch, fascinerend en veelzijdig product en 
erbij gekomen is dat we er trots op zijn nu een van de grootste producenten van fietsaanhangers te zijn.

We zijn daarom blij je in dit jubileumjaar de beste Croozer aanhanger te kunnen presenteren die er ooit was. 

Veel plezier bij het doorbladeren en rondsnuffelen wenst. 

CATALOGUS  1993 - ANDREAS & HANNA GEHLEN,

©
 A

rn
dt

PAGINA 16,2



25 JAREN 
TOEKOMST

Fietsaanhangers zijn tegenwoordig uit het straatbeeld niet meer weg te denken. Ze zijn voor veel 
mensen een vast dagelijks onderdeel geworden en ze staan samen met de fiets voor een moderne, 
toekomstgerichte manier van voortbewegen. Toen in 1993 de basis werd gelegd van de huidige Croo-
zer GmbH, bestond de fietsaanhanger zoals we hem nu kennen, nog niet. Als pionier op dit gebied zijn 
we er trots op als handelaar, distributeur en fabrikant in de afgelopen 25 jaar een grote rol te hebben 
gespeeld in de triomftocht van de fietsaanhanger.

Toen en nu zijn we vooral geïnteresseerd in wat jij van de fietsaanhanger verwacht. Best mogelijke 
kwaliteit, veiligheid en comfort zijn vanzelfsprekend. Talrijke innovaties en gepatenteerde uitvindingen 
bewijzen dit want we willen dat jij met je Croozer ‘gemakkelijk op pad’ kunt gaan. Daarom geven we op 
iedere Croozer aanhanger drie en op het frame zelfs 10 jaar garantie*. We onderwerpen alle gebruikte 
materialen aan de strengste controles op schadelijke stoffen en alle technische functies aan de hard-
ste laboratoriumtests zodat je niet alleen ‘gemakkelijk’ maar ook ‘zorgeloos op pad’ kunt gaan.

*Onze garantieverklaring vind je onder: croozer.com/warranty-2018
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KID PLUS
AIRPAD  
VERING 

SENSOR-LICHT

TWEE VARIANTEN
 

Onze kinderfietsaanhangers onderscheiden zich slechts door twee kenmerken in hun standaarduitrusting.
De gepatenteerde Croozer AirPad® vering en het geïntegreerd sensor-licht vind je alleen bij de Kid Plus.  

Het framesysteem, de uitrusting en de kwaliteit van de verwerkte materialen zijn bij beide modellen compleet hetzelfde.  
Kid en Kid Plus modellen zijn verkrijgbaar als eenzitter en tweezitter.

KID

SAMEN OP PAD  
 

De Kid en Kid Plus kinderfietsaanhangers bieden je maximale flexibiliteit en absolute veiligheid.  
Baby’s en kleuters kun je altijd veilig en bij alle weersomstandigheden het hele jaar door meenemen.  

Alle Kid en Kid Plus modellen worden als pakket met fiets-, buggy- en jogger-set geleverd.



DUWSTANG MET
VERLICHTING

KID PLUS
SENSOR-LICHT BIJ  

LEVERING INBEGREPEN

CROOZER AIRPAD® 
VERING
INSTELLEN NIET NODIG
De gepatenteerde Croozer AirPad® past zich automatisch aan de 
belading aan. Lastig instellen en onderhouden van de vering zijn niet nodig.

VEERT & DEMPT
Talrijke microfijne luchtkussencellen en de bijzondere vorm zorgen  
voor een optimale vering en demping. Het materiaal reageert onmiddellijk  
en effectief op oneffenheden. Door de dempende eigenschappen begint  
de aanhanger niet te schommelen.

SYLOMER®: HIGH-TECH MATERIAAL 
Het materiaal wordt gebruikt voor de trillingsisolatie in de hoogbouw,  
met name voor het beveiligen van gebouwen tegen aardbevingen.  
Het blijft bij ieder weer vormstabiel en elastisch en heeft een  
levensduur van 50 jaar. Het gaat dus een Croozerleven lang mee.

CLICK & FLASH®

De in de duwstang geïntegreerde lamp op batterijen verlicht de aanhanger naar  
voren wit en naar achteren rood. Samen met Busch + Müller ontwikkeld.

SENSOR-TECHNIEK
Zodra het donker wordt, schakelt het sensor-licht automatisch aan.  
Parkeerlicht-functie: licht blijft na het stoppen 4 minuten lang branden.

POWER-ACCU
Lithium-ionen-accu met 15 uur brandtijd.
USB-oplaadkabel wordt meegeleverd.

KID 
SENSOR-LICHT ALS  TOEBEHOOR VERKRIJGBAAR

ALLEEN BIJ  
KID PLUS!
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                 BABY- 
  HANGMAT

De vlakke hoek van het gepatenteerde Croozer 
babyzitje zorgt voor een ergonomische houding  
die goed is voor de rug. Al met een kleine baby 
samen op pad.

De perfect passende teddy-fleece en de 
afritsbare, gevoerde voetenzak voor de winter 
zorgen zelfs bij minusgraden voor een warm 
nest. (toebehoor voor babyzitje)

De hoge zijkanten  
beschermen je baby  
en bieden de nodige  
veiligheid in het verkeer.

Op 8 punten wordt het babyzitje in de veilige cabine  
vast gespannen. Deze bijzondere constructie is stabiel  
en flexibel. Zo worden oneffenheden afgeveerd en  
wordt er gezorgd voor een soepel en veilig rijden.

Het babyzitje is uitgerust met een eigen 
5-punts veiligheidsgordel met kussentjes. 

De gordels kunnen eenvoudig strak worden 
getrokken dankzij het Easy Pull systeem.

VOOR HET MEEST
WAARDEVOLLE

BEHAAGLIJKE     
FAVORIETE PLEK   

VEILIGHEIDS-
COCON

8-VOUDIG
GESPANNEN

GESCHIKT  
VOOR KID &  
KID PLUS

                          EASY PULL
GORDELSYSTEEM

Zeer stabiele cabine van aluminium met 
gepatenteerde bumper en veiligheidsbeugel 
ter bescherming van het meerijdende kind 

aan de voor-, zij- en achterkanten. 

ERGONOMISCH
ZITTEN

RONDOM
BESCHERMD

Vensterfolie en regenruit met UV-be-
schermingsfactor UPF 80+. Getest 

volgens UV standaard 801.

  DE SAFETY 
COCKPIT

Peuters tussen 10 en 18 maanden 
reizen veilig en comfortabel dankzij 
het gemakkelijke peuterzitje. 
Dit zitje biedt een extra ondersteu-
ning van het hoofd en de romp.
(toebehoor)

ZITJE IN
ZITJE

5-punts veiligheidsgordel  
met centrale sluiting voor 
comfortabel gebruik.

5-PUNTS
VEILIGHEID

Eigen zitjes vast gespannen aan de veilige 
cabine. 5-Punts veiligheidsgordel met  
centrale sluiting voor comfortabel gebruik.

ZON- 
WEREND

KID & KID PLUS

€ 49,95
BABYZITJE

 € 89,95

WINTERSET
 € 39,95
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Bliksemsnel weer schoon zelfs bij regenlaar-
zenweer. De kuip in de voetenruimte maakt dit 
mogelijk! Dankzij de stabiele zijwanden kun je 
ook gevallen voorwerpen weer snel vinden.

SNEL WEER
SCHOON

HANDIG IN HET
DAGELIJKS 
GEBRUIK

TEGEN
DIEFSTAL

Bumper met grote opening om  
de aanhanger eenvoudig tegen 
diefstal te beveiligen.

MAXIMAAL
VOLUME

Heel ruime, stabiele bagageruimte met 
grote opening voor het meenemen van 

boodschappen, speelgoed of een luiertas.

KID & KID PLUS

PLAATS
BESPARENDankzij een beproefd,  

eenvoudig te bedienen 
vouwsysteem kan de aanhan-
ger plaatsbesparend worden 

getransporteerd en eenvoudig 
worden opgeborgen.

1 PAKKET
3 MOGELIJKHEDEN 

,
..

3IN 1,

FIETS-SET
Afsluitbare dissel met  
2 universele koppelingen

BUGGY-SET
6” zwenkwiel

JOGGER-SET
16” loopwiel met wielarmen

CLICK & CROOZ® 

MET EEN HANDGREEP VERANDERD

BIJ DE  
AANKOOP VAN EEN  

KID OF KID PLUS  
INCLUSIEF

FIETS-, BUGGY- & JOGGER-SET

    FIETS-,  
  BUGGY- &  
JOGGER-SET
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OVERZICHT 
KID & KID PLUS

•  3in1: fiets-, buggy- &  
jogger-set inclusief

• Inclusief 2 universele koppelingen 
•  Veilige cabine met  

reflecterende markering
• Vensterfolie en regenruit met UPF 80+
•  Alle materialen getest op  

schadelijke stoffen
•  Click & Crooz® voor een  

eenvoudige bediening

• Ergonomische eigen zitjes
•  Easy Pull 5-punts veiligheidsgordel  

met kussentjes
• Ruime geïntegreerde bagageruimte
• Afsluitbare dissel
•  Bumper waaraan slot kan  

worden bevestigd
•  Duwstang kan in 2 hoogtes  

worden ingesteld

•  Kan met een handgreep  
worden opgevouwen

•  Speciale koppelingen voor  
iedere fiets verkrijgbaar 

KID PLUS EXTRA’S
•  Croozer AirPad® vering-dempsysteem
• Croozer Click & Flash® sensor-licht
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3 JAAR GARANTIE 
op je Croozer  

10 JAAR GARANTIE 
op het frame

,

KID

KID PLUS
FOR 1 € 849,00  
FOR 2 € 899,00

,

FOR 1 € 649,00  
FOR 2 € 699,00

,

vanaf € 24,95

vanaf € 24,95
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ACCESSOIRES
ADAPTÉS POUR  KID & KID PLUS KUIP VOOR VOETENRUIMTE

Passend voor 1- of 2-zitter verkrijgbaar.

€ 99,95

€ 19,95,  € 34,95REGENHOES
Beschikbaar voor alle Kid  
en Kid Plus modellen.

 € 49,95

TAS VOOR AAN  
DE DUWSTANG

Past aan alle 1- of 2-zitters.  
Voering in Ocean blue of Lemon green

DUWSTANG  
MET LICHT
Passend voor alle kinderfietsaanhangers  
vanaf 2008 (bij Kid Plus vanaf 2016 incl.).

DUWSTANGHOES
Van neopreen. Voor alle modellen  

van de kinderfietsaanhanger passend  
verkrijgbaar. Kleur: Black

ZONNEBESCHERMING
Voor 1- of 2-zitter passend verkrijgbaar. 

Kleur: Ocean blue of Lemon green
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DOG XL
Heel goede luchttoevoer via  

grote vlakken van netstof ook op 
hete zomerdagen.

Nieuwsgierige snuffelaars hebben in volle 
vaart een goed zicht door de grote voorkant 
van mesh. Het venster aan de voorkant van een 
stabiel nylon net kan met een ritssluiting wor-
den geopend of met de verwijderbare frontruit 
veilig tegen de regen worden afgeschermd.

Lage, brede en grote instap voor  
welpen, zieke of oude honden.

Lengte binnenruimte 90 cm
Stahoogte voor 77 cm
Instapopening 46 x 60 cm
Instaphoogte 14 cm

  IN GOEDE 
HANDEN

GEGARANDEERD
FRISSE LUCHT

VEEL
ZICHT

BEHOEDZAME
INSTAP

GENOEG PLEK
VOOR DE GROTE

VIER POTEN OP TWEE WIELEN  
 

We zijn heel trots op onze nieuwe Croozer hondenaanhanger. Deze heeft de naam Dog XL  
en is speciaal voor het vervoeren van grote en zware honden ontwikkeld. Voor grote dieren heeft dit  

concept genoeg plek en een bijzonder lage en brede instap. Zo kunnen zieke, oudere honden, maar ook welpen die  
nog niet zo veel mogen bewegen om letsel bij het opgroeien te vermijden, onbeperkt deelnemen aan het familieleven.
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•  Hondenfietsaanhanger 
voor grote honden

• Extra lage instap (14 cm)
•  Comfortabele stahoogte vooraan met 

cabrio-openingen voor en boven
•  Stevige bodemplaat voor  

een veilig vervoer
•  De afwasbare kuip kan eruit worden 

genomen en heeft beschermingen aan 
de zijkanten

• Vastzetrem aan beide kanten
•  Toevoer van frisse lucht via stabiel net 

aan de voor, zij- en achterkanten
• Oprolbaar scherm aan de achterkant
•  Verwijderbare voorruit  

tegen regen en vuil
• Bumper om slot aan te bevestigen
• Afsluitbare dissel
• Compact telescoop-vouwsysteem

• Inclusief achterlicht op batterijen
•  Afsluitbare dissel met 

Click & Crooz® koppeling
•  Speciale koppelingen voor iedere fiets 

verkrijgbaar (toebehoor)
• Parkeersteun (toebehoor)
•  Duwstang, zwenkwiel en jogger-set 

(toebehoor)
•  Tas voor halsband, drink- en voerbak 

(toebehoor)

De hele binnenruimte van de 
aanhanger is beschermd tegen 
nieuwsgierige hondensnuiten.

  HANDIG IN 
DETAIL
KLUIF-

BESCHERMING

Het beproefde Croozer bumperconcept  
beschermt tegen ongewilde botsingen met  
hindernissen. Ook handig voor het eenvoudig  
vastleggen van de aanhanger bij een tussentstop.

VEILIG EN
HANDIG

De vastzetrem zorgt ervoor dat  
de aanhanger stabiel staat voor  
het instappen van de hond.

STAAT
STABIEL

Aanhanger plaatsbesparend opbergen met  
bedieningsvriendelijk telescoop-vouwtechniek.

EENVOUDIG
OPVOUWEN

Zonder wielen een aangenaam 
plekje voor je viervoeter, op 
kantoor, thuis, op reis en voor 
welpen om te laten wennen 
aan de aanhanger.

HONDENBOX  
VOOR THUIS

OVERZICHT
DOG

L L L
L
L
L
L
L

L
L
L
L
L
L
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3 JAAR GARANTIE 
op je Croozer  

10 JAAR GARANTIE 
op het frame

,

LEVERTERMIJN  
JUNI 2018

DOG XL € 649,00
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Robuust gekruist frame met een buis over 
de lengte en geniete bodemplaat voor een 

optimaal verdelen van lasten.

Geïntegreerde beschermers voor de wielen.
Hieraan kan een fietsslot worden bevestigd en 
het kan als handvat dienen.

Grote opening aan  
de bovenkant met  
extra sterke ritssluitingen.

CARGO   ZORGELOOS
OP PAD

STEVIGE
BODEM

      BOLDERWAGEN
TREKSTANG

WIELBESCHERMING
AAN DE ZIJKANT

BELASTBARE
KAP

Bolderwagen-functie met extra wiel 
zodat de aanhangwagen comfortabel 

kan worden veranderd in een  
handwagen. (toebehoor)

VEELZIJDIG OP PAD  
 

De nieuwe Croozer transportaanhanger kun je voor vanalles gebruiken.  
In de grote binnenruimte is genoeg plek voor een krat frisdrank plus alle wekelijkse boodschappen.  

Vrienden van tochten of grote fietsreizen waarderen de eigenschappen die de aanhanger geschikt maken voor  
lange tochten: tegen spatwater beschermd, tegen diefstal af te sluiten en eenvoudig te reinigen.

COMPACT
VERPAKT

Aanhanger plaatsbesparend  
opbergen met bedieningsviendelijke  
side-to-side vouwmethode. 
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• Transport- en reisaanhanger
• Gekruist frame met stabiele bodemplaat
• Waterafstotende stof
•  Kap met ritssluiting en spatbescherming
•  Wielbeschermer om slot  

aan te bevestigen

•  Afsluitbare dissel met  
Click & Crooz® koppeling

• Eenvoudig op te vouwen
•  Bolderwagenstang met  

extra wiel (toebehoor)

L L
L
L
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OVERZICHT
CARGO

TESTED  PLUS
Al het materiaal is, hoewel wettelijk niet  vereist, getest op chemische  verdraagzaamheid.

 
Meer hierover onder:  croozer.com/tested-plus

DIN NORMEN
Vanzelfsprekend zijn de  

aanhangers getest op

DIN 15918 norm voor fietsaanhangers

DIN 1888 norm voor kinderwagens

GARANTIE*
3 JAAR GARANTIE 

op je Croozer 

10 JAAR GARANTIE 

op het frame

UV  BESCHERMING
De vensterfolie van de kinderaanhanger bereikt volgens UV standaard  801 een UV-beschermingsfactor  (UPF) van 80+

ONZE CROOZER BELOFTE
Als fabrikant van kinder-, honden- en goederenaanhangers hebben we ons voorgenomen om achter  
de meest verschillende wensen en behoeften van onze klanten te komen en voor hen producten aan te 
bieden die hieraan precies voldoen. Wij, de ingenieurs, textieldesigners en productontwikkelaars van 
Croozer hebben als drijfveer deze eigenschappen met een zo hoog mogelijke kwaliteitsstandaard te 
realiseren. 

3 JAAR GARANTIE 
op je Croozer  

10 JAAR GARANTIE 
op het frame

,

*Onze garantieverklaring vind je onder: croozer.com/warranty-2018

CARGO € 299,00

LEVERTERMIJN  
JUNI 2018
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KID PLUS DOG XL 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 Click & Flash®

FIETSAANHANGER VOOR GROTE HONDEN 
Universele koppeling inclusief.

20” loopwielen met spaken, kleur: Grashopper green 
 

VOOR DE VOLGENDE HONDEN GESCHIKT: 
Labrador, Retriever, Boxer, Bearded Collie, Pitbull,

Border Collie, Siberian Husky, Collie, Dalmatiër, kleine
Münsterländer, Wolfspitz, Chow-Chow, Bullterrier enz.

FIETSAANHANGER VOOR GOEDEREN/BAGAGE 
Universele koppeling inclusief.

16“ loopwielen met spaken, kleur: Campfire red 
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eenzitter eenzitter

112 x 72 x 86,5 cm 112 x 76 x 89 cm 104 x 85,5 x 94 cm 83 x 67 x 62,5 cm

112 x 71,5 x 28 cm 106 x 71,5 x 28 cm 94 x 85,5 x 25 cm 83 x 63 x 14 cm

13,7 kg / 35 kg 15,3 kg / 35 kg 46 x 62 cm 40 kg

56 cm 56 cm 45 kg

62 cm 62 cm 77 cm

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

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

gewicht / bijlading gewicht / bijlading b x h instapopening bijlading max.gewicht / bijlading gewicht / bijlading

schouderbreedte (max.) schouderbreedte (max.) bijlading max.schouderbreedte (max.) schouderbreedte (max.)

hoofdhoogte (max.) hoofdhoogte (max.) hoogste punthoofdhoogte (max.) hoofdhoogte (max.)

tweezitter tweezitter

112 x 86,5 x 88 cm 112 x 89,5 x 88 cm

106 x 85,5 x 28 cm 106 x 85,5 x 28 cm

14,9 kg / 45 kg 16,7 kg / 45 kg

91 / 106,5 cm 93 / 109,5 cm 14 cm 135 L
hoogte duwstang (min. / max.) hoogte duwstang (min. / max.) instaphoogte inhoudhoogte duwstang (min. / max.) hoogte duwstang (min. / max.)

91,5 / 106 cm 91,5 / 107 cm

70 cm 70 cm

62 cm 62 cm

FOR 1  € 649, FOR 2  € 699 FOR 2  € 899 € 649 € 299FOR 1  € 849,
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DE JUISTE
VERBINDING
VOOR E-BIKE, MOUNTAINBIKE OF STADFIETS

CLICK & CROOZ®

Croozer kinderfietsaanhangers worden geleverd met twee, Dog XL en Cargo aanhangers met een universele koppeling.  
Eenvoudige montage: schroef de moer eraf, schuif de universele koppeling op de as van het achterwiel en maak weer met de 
moer vast - klaar. Het Click & Crooz® koppelingsysteem is bijzonder veilig en eenvoudig te bedienen want de aanhanger klikt 
hoorbaar aan de fiets vast, hij kan worden afgesloten en met een druk op de knop eenvoudig weer worden losgemaakt. 

UNIVERSELE KOPPELING
VOOR 85% VAN ALLE 
FIETSEN GESCHIKT.

CLICK & CROOZ®  
KOPPELINGEN

Meet de lengte en inbouwbreedte van je  
bestaande steekas en vervang deze door  
de passende Click & Crooz® steekas met  
geïntegreerde koppelingskop. 

STEEKAS
MET GEÏNTEGREERDE KOPPELINGSKOP

Meet de lengte en inbouwbreedte van je  
bestaande snelspanner en vervang deze door  
de passende Click & Crooz® snelspanas met  
geïntegreerde koppelingskop.

SNELSPANAS
MET GEÏNTEGREERDE KOPPELINGSKOP

Voor te korte assen aan het achterwiel of voor de perfectionisten onder ons is er de 
eenvoudige asmoerkoppeling die direct op de as van het achterwiel wordt geschroefd.

ASMOER 
MET GEÏNTEGREERDE KOPPELINGSKOP
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WWW.CROOZER.COM

CROOZER GMBH 
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Keulen


