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Onze mooiste avonturen delen we met anderen. 
Dit heben de Yakima-oprichters goed begrepen. 
40 jaar geleden al, toen ze als fervente kajakkers 
bagagedragers ontwierpen zodat ze meer plaats in 
hun wagen hadden voor vrienden en familie.
Dankzij hun baanbrekende, innovatieve visie en 
hun creatieve en duurzame 
producten ontvingen 
ze intussen al heel wat 
onderscheidingen.

Yakima garandeert je 
een oerdegelijke en zeer 
gebruiksvriendelijke uitrusting. 
Dit maken we waar dankzij 
onze constante innovaties 
en strenge producttesten. 
Onze missie? Jou je passie intens laten beleven, samen met de 
mensen waar je van houdt. Zonder enige zorg over het transport 
van je uitrusting.

TEAM YAKIMA

WIJ DESIGNEN  
ONZE PRODUCTEN

WIJ TESTEN ONZE PRODUCTEN MET 
ONZE VRIENDEN EN FAMILIE IN 
gedachten

ONTWORPEN VOOR 
JOU

Tegenwoordig is er een grote verscheidenheid aan 
voertuigen. Jouw voertuig is er slechts één van.  
Je kan een modulair systeem kopen en hopen dat het 
past, of je kan voor een Yakima-systeem kiezen dat 
voor jou is ontworpen. Ons team is begaan met het 
ontwerpen van een eenvoudige en gebruiksvriendelijke 
uitrusting die past op op een grote diversiteit van 
voertuigen, inclusief dat van jou.

Voor wij onze producten aan onze klanten aanbieden worden ze 
onderworpen aan uiterst strenge testen.  
Het product als geheel en al zijn individuele componenten worden 
onderworpen aan zware schok- en triltesten. Vervolgens beladen, 
gebruiken, misbruiken en verfijnen we ze opnieuw en opnieuw tot  
we absolute zekerheid hebben dat het transport van jouw uitrusting 
alle avonturen zal doorstaan. 

Al aan het begin van de ontwikkelingsfase stellen we onszelf 
de vraag: wie zal ons product waarvoor gebruiken? Aan welke 
criteria moet het voldoen? Hoe kunnen we het nog 
gebruiksvriendelijker maken? Het resultaat: systemen 
die op twee niveaus presteren.

De basisvereiste is steeds dat goederen veilig vervoerd 
kunnen worden. Yakima voegt daar een extra vereiste 
aan toe: elk product moet gebruiksvriendelijk zijn. Puur, 
eenvoudig en intuïtief te gebruiken.

OP WEG MET EEN 
GERUST GEMOED

CONFORM AAN DE ISO-NORM
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TAKE MORE FRIENDS.
Hoe meer uitrusting je aan de buitenkant van je wagen vervoert, hoe meer plaats je overhoudt voor je vrienden en 
familie. En dus ook voor nieuwe avonturen.

Met de Yakima bagagedragers is elke mogelijke uitrusting makkelijk en stabiel te vervoeren en uit te laden.

Maak ruimte, laad je wagen aan de buitenkant en ga met meer vrienden op avontuur.
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Het PerformaFill systeem 
reduceert het windgeruis

De Yakima SmartFill™ technologie laat een snelle 
montage toe van alle accessoires zonder dat je 

kunststof strips moet versnijden

PerformaRidge controleert 
de laminaire luchtstroming 

over de drager om 
de luchtweerstand te 

verminderen

Een innovatief en esthetisch concept dat windgeruis, luchtweerstand en trillingen drastisch vermindert.  
En niet te vergeten, de brandstofefficiëntie tijdens het rijden vergroot.

TREKKRACHT VAN DE DAKDRAGERS (N) à 100 km/u

A

B

C

D

1(N) 2(N) 3(N) 4(N) 5(N) 6(N) 7(N) 8(N)

1(N)

2(N)

3(N)
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7(N)

Toonaangevende concurrenten

WHISPBAR

Whispbar dakdrager, 
vermindert de 
weerstand

Veelzijdige T-gleuf 
met Yakima 
SmartFill™

Perfect 
gestroomlijnd 
ontwerp

Geïntegreerde 
SKS-sloten

Het PerformaFill systeem 
reduceert het windgeruis

FlushBar
AANTAL Set van 2

BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen

BESCHIKBARE KLEUREN Zilver/zwart

YAKIMA SMARTFOOT™ 
COMPATIBEL

Ja

T-GLEUF EN YAKIMA SMARTFILL™ Ja

MAX. DRAAGCAPACITEIT 75 kg (per paar)

FLUSHBAR, VOOR PREMIUM FACTORY LOOK

DAKDRAGERS

GERUISLOOS. Brandstofefficiente stijl. DIT IS WHISPBAR
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Whispbar dakdrager, 
vermindert de 
weerstand

Veelzijdige 
T-gleuf met 
Yakima 
SmartFill™

Steeds evenveel 
stijl met een grotere 
draagcapaciteit

Geïntegreerde 
SKS-sloten

Het PerformaFill systeem 
reduceert het windgeruis

ThruBar
AANTAL Set van 2

BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen

BESCHIKBARE KLEUREN Zilver/zwart

YAKIMA SMARTFOOT™COMPATIBEL Ja

T-GLEUF EN YAKIMA SMARTFILL™ Ja

DRAAGCAPACITEIT 75 kg (per paar)

VERHOOG DE DRAAGCAPACITEIT MET THRUBAR 

Whispbar dakdrager, 
vermindert de 
weerstand

Veelzijdige 
T-gleuf met 
Yakima 
SmartFill™

Perfect 
gestroomlijnd 
ontwerp

Geïntegreerde 
SKS-sloten

Het PerformaFill systeem 
reduceert het windgeruis

RailBar
AANTAL Set van 2

BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen

BESCHIKBARE KLEUREN Zilver/zwart

T-GLEUF EN YAKIMA SMARTFILL™ Ja

DRAAGCAPACITEIT 75 kg (per paar)

RAILBAR, PREMIUM LOOK VOOR VOERTUIGEN VOORZIEN VAN DAKRAILS
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Windscherm profiel

• Een intelligent profiel, eenvoudig te monteren 
op eender welke dakdrager. Reduceert het 
windgeruis en de weerstand.

SKS vergrendelsysteem

ACCESSOIRES

FabrieksmontagepuntVerhoogde rail Klembevesiging

Goot Flush Rail Profiel

YAKIMA SMARTFOOT™

Yakima Smartfoot™ is een montagesysteem dat op unieke wijze op je voertuig gemonteerd kan worden. 

Samen met de SmartFoot™ dakdragerhulpkits, zorgt de Yakima dakdrager voor een geknipte oplossing. De Yakima 
SmartFoot™ dakdragerhulpkits zijn specifiek ontworpen voor het merk en model van je auto en zorgen voor een pure 
en veilige pasvorm.

Yakima SmartFoot™ is werkelijk modulair – als je een drager wil plaatsen op een ander voertuig van gelijke grootte, 
neem dan een passende SmartFoot™ dakdragerhulpkit en bevestig deze op de bestaande drager.

Set van  2  8007202
Set van  4  8007204
Set van  6  8007206
Set van  8  8007208
Set van 10  8007210
Set van 12  8007222

86 cm  8005016
102cm  8005017
117cm  8005018
132cm  8005019
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Uitschuifbare wielhouder 
voor quasi alle groottes 
van fietsen

Praktisch kantelsysteem dat 
je toegang geeft tot de koffer, 
zelfs met beladen fietsen

Quick tilt 
voetpedaal

EEN EENVOUDIGE JUSTCLICK™
  

EN JE KAN VERTREKKEN

JustClick™ 8002486 8002487
AANTAL FIETSEN 2/3* 3/4*

NIEUW
Afneembare 
grijparmen voor een 
veilige bevestiging 
en beveiliging van 
je fiets

Geïntegreerde wieltjes 
voor eenvoudige 
verplaasting en opslag 
van de drager

Geschikt voor banden 
tot 83 mm (3.25") 
breed

JustClick™+1

• Neem een extra fiets mee

• Maximaal gewicht van de fiets: 15 kg

Inklapbare wielgoten 
voor eenvoudige 
opslag

Praktisch kantelsysteem dat 
je toegang geeft tot de koffer, 
zelfs met beladen fietsen

ONTDEK DE FOLDCLICK™
.  

KLEIN, COMPACT EN ULTRA- LICHT

FoldClick™ 8002489 8002490
AANTAL FIETSEN 2 3

NIEUW
Afneembare grijparmen 
voor een veilige 
bevestiging en 
beveiliging  
van je fiets

Geschikt voor banden 
tot 100 mm (4") breed

8002488

Quick tilt 
voetpedaal 

74cm
28cm

67cm

FIETS

Verhoogde wielgoot 
voor optimale 
positionering van  
je fietsen

Wielgoten voor 
stadsfietsen, 
racefietsen en 
mountain bikes

Geschikt voor 
alle Europese 
nummerplaten

*Met JUSTCLICK™+1

GEVOUWEN

Pending
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VERGELIJK ALLE TREKHAAK FIETSENDRAGERS 

ACCESSOIRES

ClickHook

• Met de opberghaak 
bespaar je ruimte en kan 
je de fietsendrager veilig 
opbergen

ClickRamp

• Oprijgoot om je  
elektrische fietsen 
eenvoudig op te rijden

ClickCover

• Beschermt de drager tegen stof 

ClickTop

• Laat toe om fietsen te 
transporteren zonder,  
of met licht hellende, 
bovenbuis 

GROEN BETEKENT ‘GO’
Het intuïtieve “Just Click” systeem geeft 
je zekerheid dat uw drager correct werd 
geinstalleerd. Krijg je groen licht,  
kan je verder!

TOEGANKELIJKHEID
Dankzij het intelligente kantelsysteem heb 
je steeds toegang tot de koffer, zelfs als de 
drager geladen is met fietsen

VEILIGHEID EN GEMOEDSRUST
Één sleutel beveiligt je fietsen aan de drager en de drager 
aan het voertuig

TYPE FIETSENDRAGER JUSTCLICK 2 JUSTCLICK 3 FOLDCLICK 2 FOLDCLICK 3

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

GESCHIKT VOOR ELEKTRISCHE FIETSEN √ √ √ √

KANTELBAAR MET BELADEN FIETSEN √ √ √ √

VOUWT SAMEN VOOR EENVOUDIGE OPSLAG √ √ √ √

AFSTAND TUSSEN DE FIETSEN 25 cm 20 cm 22 cm 19 cm

BEVEILIGING FIETS OP DRAGER √ √ √ √

BEVEILIGING DRAGER OP AUTO √ √ √ √

INSTALLATIE ZONDER GEREEDSCHAP √ √ √ √

VERLOOPSTEKKER 7/13-PIN INBEGREPEN √ √ √ √

LICHTEN CONFORM AAN EU EN UK-NORMEN √ √ √ √

GEWICHT FIETSENDRAGER 17,3 kg 20,3 kg 14,5 kg 16,5 kg

OPTIE JUSTCLICK™+1 √ √

TRANSPORTWIELTJES √ √

BEVESTIGING OPRIJGOOT OP DRAGER √ √

VERHOOGDE WIELGOOT √ √

MAXIMAAL GEWICHT PER FIETS 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg

GEWICHT VAN DE FIETSEN 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg

8002497 8002498

8002492 8002499

*Met JUSTCLICK™+1
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NEEM DE HIGHROAD™
 

OP AVONTUUR

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

Traploze wielbeugel 
voor bevestiging 
van verschillende 
wielafmetingen

Nieuwe TorqueRight™ 
knop

Universeel laag-profiel 
bevestiging

Kit SmarT-Slot 1

• Vervangt de traditionele montage–
accessoires en laat toe om de 
fietsendrager direct te bevestigen  
in de T-gleuf van de dakdrager. 

• Geschikt voor de meeste dakdragers 
voorzien van een T-gleuf.

HighRoad 8002114
BEVEILIGING 

Bevestiging 2 SKS-sloten 
mogelijk

MAX. WIELAFMETING 26 tot 29"

MAX. BANDBREEDTE 23 tot 82,5 mm

GEWICHT PER FIETS 20 kg

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS

NIEUW
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

Pending

8002122
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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

Nieuwe TorqueRight™ 
knop 

Universeel laag-profiel 
bevestiging 

BEREIK EEN HIGHSPEED™
 MET 

JE FIETS

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)

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

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

Pending

Kit SmarT-Slot 1

• Vervangt de traditionele montage 
accessoires en laat toe om de 
fietsendrager direct te bevestigen  
in de T-gleuf van de dakdrager

• Geschikt voor de meeste dakdragers 
voorzien van een T-gleuf

8002122

NIEUW

HighSpeed 8002115
BEVEILIGING 

Bevestiging 2 SKS-sloten 
mogelijk 

MAX. BANDBREEDTE 127 mm

MAX. WEIGHT PER BIKE 20 kg

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS
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FIETSENDRAGER VOOR OP HET DAK

FIETSENDRAGER MET VORKMONTAGE

FIETSENDRAGER MET VORKMONTAGE

RACEFIETSEN

RACEFIETSEN

RACEFIETSEN

MOUNTAIN BIKES

MOUNTAIN BIKES

MOUNTAIN BIKES

SPATBORDEN

SPATBORDEN

SPATBORDEN

KINDERFIETSEN

KINDERFIETSEN

KINDERFIETSEN

FAT BIKES

FAT BIKES

FAT BIKES

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√

• Geen assemblage noodzakelijk, installatie zonder gereedschap.

• Geen enkel contact met het fietsframe. Laat toe om fietsen te installeren met 
schijfremmen en steekassen, ook "full suspension" fietsen kunnen vervoerd worden

• Houdt de fiets recht terwijl je deze bevestigt op de drager

Eenvoudig te regelen

Verschuifbare wielgoot ifv 
de lengte van de fiets

Slotkabel voor extra 
veiligheid (SKS-slot in optie)

Geschikt voor fietsen 
met wielen van 20" 
tot 29" en banden tot 
maximaal 7,5 cm breed

FrontLoader  8002104
BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen

AANTAL FIETSEN 1

MAXIMALE WIELAFMETING 20" à 29"

MAXIMALE BANDAFMETING Tot 75 mm 

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS*

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

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

Elegante en sportieve look

Verschuifbare wielgoot ifv 
de lengte van de fiets

Installatie zonder 
gereedschap

Geïntegreerd 
vergrendelingssysteem

• Geen assemblage noodzakelijk, installatie zonder gereedschap

• Geschikt voor de meeste van de schijfremmen

• SKS-sloten inbegrepen

ForkLift 8002105
BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen

AANTAL FIETSEN 1

MAXIMALE WIELAFMETING 20" à 29"

MAXIMALE BANDAFMETING Tot 75 mm 

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS*

ForkChop™

Installatie zonder 
gereedschap op de meeste 
types dakdragers dankzij het 
universeel spanmechanisme

Minimalistisch design

Zo geleverd dat een quick 
release en meerdere type 
steekassen gemonteerd 
kunnen worden

Geschikt voor meerdere 
types wielafmetingen, van 
racebikes tot fat bikes

De ForkChop is heel compact en biedt een buitengewone 
veelzijdigheid aan een scherpe prijs. Dit systeem is compatibel 
voor fietsen met quick release en steekassen en kan 
gemonteerd worden op quasi alle types dakdragers, net als op 
de Yakima LoadWarrior et MegaWarrior daktrays.

NIEUW

Type dakdrager*

8002117
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WheelHouse™

• Om het voorwiel op jouw dakdrager te bevestigen

• Inklapbaar 

• Kan beveiligd worden op de dakdrager (SKS-slot in optie)

• Geschikt voor alle nieuwe wiel- en asafmetingen 

• Tot 110 mm wielafmeting

Type dakdrager*

Fork Vorkadapter 

• Deze vorkadapters laten toe om je vorkas te monteren op 
eender welk type fietsendrager met vorkmontage

SmarT-Slot Kit 1

• Optimisliseer je HighSpeed™ en HighRoad™ 
fietsendragers dankzij de SmarT-Slot Kit 1. 
Deze kit 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 met T-gleuf

TYPE FIETSENDRAGERS HIGHROAD HIGHSPEED FRONTLOADER FORKLIFT FORKCHOP

INSTALLATIE ZONDER GEREEDSCHAP √ √ √ √ √

COMPATIBEL MET SKS-SLOTEN √ √ √ √ √

SKS-SLOTEN INBEGREPEN √ √

GESCHIKT VOOR STEEKASSEN √ √ √ √ √ 

GEEN ENKEL CONTACT MET HET FIETSFRAME √ √ √ √ √

VOLLEDIG GEASSEMBLEERD √ √ √ √ √

GESCHIKT VOOR FIETSEN MET SPATBORDEN √ √ √

MAX. GEWICHT PER FIETS 20 kg 20 kg 18 kg 15 kg 18 kg

GESCHIKT VOOR FAT BIKES √ √

PREMIUM STYLING √ √

GESCHIKT VOOR DAKDRAGER MET T-GLEUF √ 
(Kit SmarT-Slot 1)

√ 
(Kit SmarT-Slot 1)

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS

ACCESSOIRES

VERGELIJK ALLE FIETSENDRAGERS  
VOOR OP HET DAK.

Ronde dakdragers | Vierkante dakdragers | Aerodynamische en Fabriek dakdragers

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

Anti-diefstal kabel SKS 274 cm

• Een visueel afschrikmiddel, maar je kan er ook 
andere items mee beveiligen op je dakdragers

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

Spanriemen voor Fat Bikes

• Deze spanriemen laten toe Fat Bikes te 
transporteren op je fietsendrager.  
Twee riemen van 39 cm inbegrepen

• Geschikt voor alle dakfietsendragers

Fat Bike Quick Release

• Fat Bike quick release met as 9 mm 
x 135 mm. Zijn inbegrepen een quick 
release, een omhulsel voor de HighSpeed 
en adapters met binnendraad voor de 
ForkChop

ACCESSOIRES

8002108

Steekas adapter

• Adapter voor dakdrager wielhouders zoals de 
Wheelhouse™

• Radiusgroote 100 – 110 mm,  
asafmeting 15 – 12 mm

8002110

8002470

8007233

8002122 8002120

12 mm x 100 mm  8002116
15 mm    8002099
15 mm x 110 mm  8002113
20 mm    8002096

SKS vergrendelsysteem Set van  2  8007202
Set van  4  8007204
Set van  6  8007206
Set van  8  8007208
Set van  10  8007210
Set van  12  8007222

***

Pending

FIETSENDRAGER MET VORKMONTAGE RACEFIETSEN MOUNTAIN BIKES SPATBORDEN KINDERFIETSENFAT BIKES√ √ √ √

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

• Modern design en afwerking

• Eenvoudig te installeren

• Vergrendelsysteem dat de fietsendrager 
beveiligt aan het voertuig en de fietsen aan 
de fietsendrager

• Ophangarmen klappen naar beneden 
wanneer niet in gebruik

• De SuperCush™ ZipStrip™ 
kunststofhouders vereenvoudigen het laden 
en ontladen van de fietsen

• Eenvoudige installatie dankzij een 
verstelbaar bevestigingssysteem dat zorgt 
voor de perfect contact met het voertuig

• De TUBETOP™ laat toe om een grote 
variëteit aan fietsen te installeren (optie)

Ophangarmen klappen 
naar beneden wanneer niet 
in gebruik

Vergrendelsysteem dat de 
fietsendrager beveiligt aan 
het voertuig en de fietsen 
aan de fietsendrager

De SuperCush™ ZipStrip™ 
kunststofhouders 
vereenvoudigen het laden 
en ontladen van de fietsen

Eenvoudige installatie 
dankzij een verstelbaar 
bevestigingssysteem dat 
zorgt voor een perfect 
contact met het voertuig

HalfBack™

HangOut™

• Modern design en afwerking 

• Eenvoudig te installeren 

• Vergrendelsysteem dat de fietsendrager  
beveiligt aan het voertuig en de fietsen  
aan de fietsendrager

• Ophangarmen klappen naar beneden  
wanneer niet in gebruik

• De SuperCush™ ZipStrip™ kunststofhouders vereenvoudigen  
het laden en ontladen van de fietsen

• Eenvoudige installatie dankzij een verstelbaar 
bevestigingssysteem dat zorgt voor een perfect contact met het 
voertuig

• De TUBETOP™ laat toe een grote variëteit van fietsen te 
installeren (optie)

Ophangarmen klappen 
naar beneden wanneer niet 
in gebruik

De SuperCush™ ZipStrip™ 
kunststofhouders 
vereenvoudigen het laden 
en ontladen van de fietsen

Eenvoudige installatie 
dankzij een verstelbaar 
bevestigingssysteem dat 
zorgt voor een perfect 
contact met het voertuig

FullBack™ 2 FullBack™ 3
REFERENTIENUMMER 8002634 8002633

BEVEILGING SKS-sloten inbegrepen SKS-sloten inbegrepen

AANTAL FIETSEN 2 3

HalfBack™ 2 HalfBack™ 3
REFERENTIENUMMER 8002636 8002635

AANTAL FIETSEN 2 3

HangOut™ 2 HangOut™ 3
REFERENTIENUMMER 8002637 8002638

AANTAL FIETSEN 2 3

• Het QuickTrigger™ vergrendelsysteem zorgt voor een eenvoudige 
en vlotte installatie

• De geïntegreerde StableCradles™  
kunststofhouders zorgen voor een stevige  
bevestiging van de fiets

• Het beschermingsrubber en de haken met beschermlaag  
beschermen het voertuig

• Beschikbaar voor 2 en voor 3 fietsen

• Ophangarmen klappen naar beneden voor compacte opslag

KOFFER

KOFFER

RACEFIETSEN

RACEFIETSEN

MOUNTAIN BIKES

MOUNTAIN BIKES

SPATBORDEN

SPATBORDEN

KINDERFIETSEN

KINDERFIETSEN

FAT BIKES

FAT BIKES

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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SpareRide™

• SKS-slot inbegrepen; beveiligt  
de fietsendrager en fietsen

• Stevige en duurzame metalen 
constructie

De SuperCush™ 
ZipStrip™ 
kunststofhouders ter 
bescherming van de 
fiets

TireTred rubber 
bescherming voor 
meer stabiliteit

Ophangarmen 
klappen naar beneden 
wanneer niet in 
gebruik

Universele 
montageplaat die 
toelaat om quasi  
alle types wielhouders  
te bevestigen

Veiligheidsriem

• Veiligheidsriem met stalen versteviging 
die quasi alle fietsendragers voor op 
de koffer beveiligt aan het voertuig

ACCESSOIRES

TubeTop™

• Laat toe een grote variëteit aan fietsen te installeren 

• Zorgt ervoor dat fietsen met een buitengewoon frame geïnstalleerd 
kunnen worden op de Yakima fietsendragers voor op de koffer en 
op de trekhaak

• Bevestiging aan zadel en stuurpen

VERGELIJK ALLE FIETSENDRAGERS  
VOOR OP DE KOFFER EN HET RESERVEWIEL

Anti-diefstal kabel SKS 274 cm 

• Een visueel afschrikmiddel, maar je kan er ook 
andere items mee beveiligen op je dakdragers. 

• Kan beveiligd worden SKS-sloten (in optie)

TYPE FIETSENDRAGER FULLBACK™ HALFBACK™ HANGOUT™ SPARERIDE™

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

STABILITEITSKUNSTSTOFHOUDERS √ √ √ √

YAKIMA FLESSENOPENER √ √ √ √

PREMIUM BESCHERMING VAN HET VOERTUIG √ √ √ √

NEERKLAPBARE OPHANGARMEN √ √ √ √

SUPERCUSH™ ZIPSTRIP™ KUNSTSTOFHOUDERS √ √ √

SKS-SLOTEN INBEGREPEN √ √

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

2 fietsen - 16 kg
3 fietsen - 14 kg

2 fietsen - 14 kg
3 fietsen - 21 kg

15 kg

MAX. TOTAAL GEWICHT VAN DE FIETSEN
2 fietsen - 32 kg
3 fietsen - 41 kg

2 fietsen - 32 kg
3 fietsen - 41 kg

2 fietsen - 27 kg
3 fietsen - 41 kg

30 kg

8002531

8002623 8007233

2 fietsen   8002599

FIETSENDRAGER VOOR RESERVEWIEL RACEFIETSEN MOUNTAIN BIKES SPATBORDEN KINDERFIETSENFAT BIKES√ √ √ √ √
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CrashPad™

• Laad je fietsen zonder inspanning op de achterklep

• De hoge-densiteit foam en ballistische nylon 
constructie beschermen uw pick-up en fietsen

• De beschermfoam biedt een perfecte bescherming 
door het aannemen van de vorm van de meeste 
achterkleppen

PICK UP

FIETSENDRAGER VOOR PICK-UP

BikerBar™ 

• Systeem voorzien van een dwarsbalk en 2 
vergrendelbare fietsbevestigingen

• Eenvoudige installatie en demontage dankzij de quick 
release assen

• Installatie zonder boren of gereedschap

• SKS-sloten inbegrepen; beveiligt drager en fietsen

Locking BlockHead™ BlockHead™

• Fietsendrager voor vorkbevesting, om het 
even waar

• Eenzijdige regelbare pin opdat je de fietsen 
makkelijk kan bevestigen

• Corrosie-bestendig geanodiseerd aluminium

• Het BlockHead™ vergrendelsysteem omvat 
tevens een SKS-slot

FIETSENDRAGER VOOR PICK-UP 

8002455

8001141

8001118 8001117
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Een montagesysteem 
aangepast aan 
de meeste types 
dakdragers

Volledig neerklapbaar 
wanneer niet in gebruik

Klapt 660 mm neer, gerekend  
vanaf de hoogte van de dakdragers

De Ultra-lichte materialen 
en de constructie hebben 
geen negatieve invloed op 
de belasting van het dak 
van het voertuigNIEUW

ShowDown 8004081
BEVEILIGING Compatibel met SKS-sloten

MAXIMALE BOOT GEWICHT 36 kg

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS*

LAAD JE BOOT IN ALLE EENVOUD 

DANZIJ DE SHOWDOWN™

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

GEBRUIKSVRIENDELIJK
Eenvoudig laden en ontladen van kajaks en surfplanken 
tot op taille hoogte dankzij het soepele schuif- en 
kantelmechanisme

BESCHERM JE BOOT/SURFPLANK
Houders met viltbescherming conform aan de romp,  
voor een ideale bevestiging tijdens het transport

UNIVERSELE BEVESTIGING
Een montagesysteem aangepast aan de meeste 
types dakdragers 

BOOT

3 0 31



• Compleet systeem inclusief 4 houders

• 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

SweetRoll™

Installatie zonder gereedschap; 
volledig voorgemonteerd.
Hoge belastings spanriemen 
inbegrepen (ook voor bevestiging 
boeg en achtersteven) 

Geïntegreerde wielen voor 
eenvoudige belading

De met springveren 
voorziene 
basisstructuur past 
zich aan bij het 
beladen van de boot

Bescherming van de romp dankzij  
viltbeschermingen (optie)

ZADELS EN ROLLERS RIVIER HOBBY OCEAAN KANOVISSEN√ √ √ √

DeckHand™

HandRoll™

Geschikt 
voor 2 SKS-
sloten

Flexibele houders 
nemen de vorm van 
de romp aan

Rubber laag op de wielen ter 
bescherming van de romp 

Bescherming van de romp 
dankzij de viltbeschermingen 

Installatie zonder 
gereedschap

HandRoll DeckHand
REFERENTIENUMMER 8004082 8004083

GELEVERD Set van 2 Set van 2

BEVEILIGING
Compatibel met  
SKS-sloten

Compatibel met  
SKS-sloten

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS*

• Verkocht per paar – combineer met een Handroll of 
een DeckHand ter vervollediging van de set

• De brede rubber rollen bieden een perfecte 
begeleiding van de boot bij het laden

• Duurzame inclineerbare rollen die zich aanpassen aan 
de vorm van de boot

• De inclineerbare rollen werden zo ontwikkeld dat ze 
zich automatisch aanpassen aan de vorm van de boot. 
Voor een veilige bevestiging

• Een montagesysteem aangepast aan de meeste types 
dakdragers 

• Gebruiksvriendelijke montage, zonder gereedschap

• Beveiliging aan de dakdragers met SKS-sloten (optie)

• Hoge belastings spanriemen inbegrepen (ook voor 
bevestiging boeg en achtersteven) 

• Omvat een set van houders en supplementair te 
vervolledigen met de Handroll™ of de DeckHand™ 

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

• De grote houders beschermen de boot en passen zich 
aan aan een grote variëteit van rompen

• Een montagesysteem aangepast aan de meeste type 
dakdragers 

• Gebruiksvriendelijke montage, zonder gereedschap 

• Beveiliging aan de dakdragers met SKS-sloten (optie)

• Hoge belastings spanriemen inbegrepen (ook voor 
bevestiging boog en achtersteven)  

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

SweetRoll 8004077
GELEVERD Set van 4

BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS*

NIEUW

NIEUW

ZADELS EN ROLLERS RIVIER HOBBY OCEAAN KANOVISSEN√ √ √ √
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• Omvat 4 houders per set, alles wat je nodig hebt voor het transport van 
je boot

• Geschikt om een boot van maximaal 36 kg te transporteren

• Afstand tussen de dakdragers minimaal 61 cm

EvenKeel™

Type dakdrager*

Hoge belastings spanriemen 
inbegrepen (ook voor 
bevestiging boeg en 
achtersteven)  

• Volledig geassembleerd

• Installatie zonder gereedschap

• SKS-sloten inbegrepen

JayLow™

3 blokkeringsposities Inklapbaar Aanpasbaar met 
gebruiksvriendelijke 
hefboomhendel

Hoge belastings 
spanriemen inbegrepen 
(ook voor bevestiging boeg 
en achtersteven) 

Je kan 1 boot in « positie J »  
en 2 boten in « positie L »  
laden

Type dakdrager*

Inklapbaar Geïntegreerd 
oploopsysteem zorgt ervoor 
dat je de boot makkelijk 
kan laden

Hoge belastings 
spanriemen inbegrepen 
(ook voor bevestiging boeg 
en achtersteven) 

• Installatie zonder gereedschap

• Zeer stevige constructie dankzij het 
stalen buizen systeem

• De speciale « Hullguard » coating zorgt 
voor een permanente bescherming van 
je boot

• SKS-sloten in optie

• Geïntegreerde flessenopener

BowDown™

• De speciale Hullguard coating zorgt voor een  
permanente bescherming van je boot

• Zeer stevige constructie dankzij het systeem met  
stalen buizen

• Neerklapbaar wanneer niet in gebruik

• Hoge belastings spanriemen inbegrepen (ook voor 
bevestiging boeg en achtersteven) 

• Ideaal voor vervoer van 4 kano’s of kajaks

• SKS-sloten in optie

BigStack™

Set van  4   8004052

8004076

8004042

8004041

ZADELS EN ROLLERS 

HOUDERS IN VERTICALE POSITIE

HOUDERS IN VERTICALE POSITIERIVIER

RIVIER

RIVIERHOBBY

HOBBY

HOBBYOCEAAN

OCEAAN

OCEAANKANO

KANO

KANOVISSEN

VISSEN

VISSEN√

√

√√

√

√√

√

√√

√

√

Type dakdrager*

Type dakdrager*

*Niet geschikt voor dakdragers met een hoogte van meer dan 38 mm*Niet geschikt voor dakdragers met een hoogte van meer dan 38 mm
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• De roller schuift uit aan de achterzijde van het voertuig en vereenvoudigt de toegankelijkheid en de 
bescherming van het voertuig tijdens het laden en ontladen

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

• Geschikt voor een grote variëteit van kano- en kajakhouders

• 2 Yakima dakdragers van 167 cm inbegrepen

ShowBoat™ 66

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

Corrosie-bestendig 
roestvrij staal 

VERGELIJK ALLE BOOTDRAGERS

Ronde dakdragers | Vierkante dakdragers* | Aerodynamische en fabrieksdakdragers

KeelOver™

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

• Installatie zonder gereedschap

Beveiligt de rand van de kano Geleverd met 4 bevestigingshouders Hoge belastings spanriemen 
inbegrepen (ook voor bevestiging 
boeg en achtersteven)  

Rubber met beschermlaag

KANO

ZADELS EN ROLLER 
BEVESTIGINGEN

SWEETROLL HANDROLL DECKHAND EVENKEEL KEELOVER

IDEALE TOEPASSING
Excursie/Hobby/

Vissen
Excursie/Hobby/

Vissen
Excursie/Hobby/

Vissen
Excursie/Hobby/

Vissen
Kano

TOTALE BOOTCAPACITEIT 1 1** 1** 1 1

HOGE-BELASTINGSRIEMEN EN 
HAKEN INBEGREPEN

√ √ √ √ √

INSTALLATIE ZONDER GEREEDSCHAP √ √ √ √ √

VOLLEDIG GEASSEMBLEERD √ √ √ √ √

COMPATIBEL MET SKS-SLOTEN √ √ √

SKS- SLOTEN INBEGREPEN √

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

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS*

J-HOUDERS EN L-HOUDERS JAYLOW BOWDOWN BIGSTACK

IDEALE TOEPASSING
Excursie/Hobby/

Rivier
Excursie/Hobby/

Rivier
Excursie/Hobby/

Rivier

TOTALE BOOTCAPACITEIT 2*** 1 4***

INSTALLATIE ZONDER GEREEDSCHAP √ √ √

HOGE-BELASTINGSRIEMEN EN HAKEN 
INBEGREPEN

√ √ √

VOLLEDIG GEASSEMBLEERD √ √ √

NEERKLAPBAAR WANNEER NIET IN GEBRUIK √ √ √

COMPATIBEL MET SKS-SLOTEN √ √ √

SKS-SLOTEN INBEGREPEN √

MAXIMAAL GEWICHT 36kg 36kg
Maximale Dakdrager 

Laadvermogen

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS*

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

*

Twee zadels of rollersets 
noodzakelijk voor het vervoer 
van één boot*

**

*** Supplementaire spanriemen 
noodzakelijk voor boeg en 
achtersteven in als je meerdere 
boten wil vervoeren

8004068

8004069

LAADHULP RIVIER HOBBY OCEAAN KANOVISSEN√ √ √ √ √

Type dakdrager*

Type dakdrager*

*Niet geschikt voor dakdragers met een hoogte van meer dan 38 mm
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• De zacht rubberen beugels beschermen de boot en het voertuig tegen 
krassen

• Supersterke, doorgestikte polypropyleen band

• Twee spanriemen van 4,9 m per verpakking

Heavy-Duty spanriemen

ACCESSOIRES

• Zorgt voor een stevige bescherming van boeg en 
achtersteven spanriemen

• Eenvoudig te bevestigen onder koffer, luik of kofferbak

• Gebruiksvriendelijk

• De gecoate riembeschermers zijn duurzaam en beschermen 
je voertuig tegen beschadiging

• Verkocht per paar

Kofferbevestiging

AceO'Spades

• Hou je roeispanen, peddels of lange uitrusting binnen 
handbereik en creëer zo meer ruimte in het voertuig

• SKS-sloten inbegrepen

EasyTop

• Kan bevestigd worden op quasi alle voertuigen en bezorgt 
je ogenblikkelijk een dakdrager

• Laadcapaciteit tot 36 kg

• Ideaal voor boten, surfplanken, ski’s, ladders en elk andere 
lang en plat voorwerp

• De dikke bescherming vrijwaart je dak van schade

• Eenvoudige bevestiging door de deurframes met 
geïntegreerde riemen 

• Beugel met 2 vergrendelingen verhoogt de veiligheid

• Bevat twee heavy-duty spanriemen en aantrekkoord

RipCord

• Multi-functionele blokkeer spanriemen van 3,7 m 
lang voor transport van allerhande uitrusting zoals, 
surfplanken, SUP-planken, etc…

• SKS-sloten inbegrepen

SoftStrap

• Bevestigt de boeg en achtersteven van elk type boot

• Eenvoudige beugelriem

• Corrosie-bestendig

• Transparante plastic buisjes beschermen je voertuig tegen 
beschadiging

• Wordt voor meedere toepassingen gebruikt, zoals voor 
ladders of lange voorwerpen

2,4 m  8007420
4,8 m  8007419

8007416

8004048

8005006

Boeg en achtersteven spanriemen

• Bevestigt de boeg en achtersteven van elk type boot 

• Eenvoudige beugelriem 

• Corrosie-bestendig 

• Transparante plastic buisjes beschermen je voertuig tegen 
beschadiging

• Wordt voor meedere toepassingen gebruikt, zoals voor 
ladders of lange voorwerpen 

8004031

8000335

8007418

Spanriem met staalkabel
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EasyTop™

• Kan bevestigd worden op quasi alle voertuigen en 
bezorgt je ogenblikkelijk een dakdrager 

• Laadcapaciteit tot 36 kg 

• Ideaal voor boten, surfplanken, ski’s, ladders en elk 
andere lang en plat voorwerp 

• De dikke bescherming vrijwaart je dak van schade 

• Eenvoudige bevestiging door de deurframes met 
geïntegreerde riemen 

• Beugel met 2 vergrendelingen verhoogt de veiligheid 

• Bevat twee heavy-duty spanriemen en aantrekkoord 

8007418

• Premium blinkend zwarte afwerking 

• Schuifmechanisme aanpasbaar voor planken tot 91 cm breed

• Zachte rubberbescherming voorkomt beschadiging aan de 
planken

• Geïntegreerde spanriemen zorgen voor veilige bevestiging van 
de uiteinden

• Bevat alle noodzakelijke onderdelen voor transport van 2 
surfplanken of SUP-boards

• SKS-sloten inbegrepen; beveiligt dakdragers en boards

SUPDawg™

Een vergrendelknop en riem 
zorgen voor de veiligheid

Geïntegreerde rollers zorgen 
ervoor dat planken in een 
oogopslag geladen kunnen worden

Volledig geassembleerdEenvoudig aanpasbaar 
voor quasi elk type 
dakdrager

SUP & SURF

SUP EN SURF

SUP EN SURF

SHORTBOARDS

SHORTBOARDS

LONGBOARDS

LONGBOARDS

PADDLE BOARDS

PADDLE BOARDS

√

√

√

√

√

√

• Combineer met heavy-duty riemen en boeg en 
achtersteven spanriemen voor een eenvoudig  
transport van je boards

• Beschermers in foam van 75 cm lang voor fexibele 
installatie

• 2 beschermers per verpakking

RipCord™

• Multi-functionele blokkeer spanriemen van 3,7 m lang voor transport 
van allerhande uitrusting zoals, surfplanken, SUP-planken, etc.

• SKS-sloten inbegrepen

Spanriem met 
staalkabel

ACCESSOIRES

SUPBrah™

• Bevestigt voor- en achterzijde voor een betere 
stabiliteit van je plank

SUP Aero dakdrager beschermers SUP dakdrager beschermers

8004075

50 cm   8007414
75 cm   8007415

50 cm   8007412
75 cm   8007413

8004048 8004060

Type dakdrager*

Type dakdrager* Type dakdrager*

*Niet geschikt voor dakdragers met een hoogte van meer dan 38 mm*Niet geschikt voor dakdragers met een hoogte van meer dan 38 mm
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Op de FatCat 6 EVO™ kan je tot 6 paar ski’s of  
4 snowboards laden; op de FatCat 4 EVO™ kan  
je tot 4 paar ski’s of 2 snowboards laden

Kit SmarT-Slot 2

• Reis in stijl dankzij de ombouwkit die je toelaat 
de FatCat™ of FatCat EVO™ te monteren op 
dakdragers met T-gleuf

Ronde dakdragers | Vierkante dakdragers** | Aerodynamische en fabrieksdakdragers 

VERGELIJK ALLE SKIDRAGERS

NIEUW
GENIET VAN DE VERSE SNEEUW DANKZIJ 

DE FATCAT EVO™
ACCESSOIRES

FatCat 4 EVO™ Zwart FatCat 6 EVO™ Zilver FatCat 6 EVO™ Zwart
REFERENTIENUMMER 8003095 8003096 8003097

BEVEILIGING SKS-sloten inbegrepen SKS-sloten inbegrepen SKS-sloten inbegrepen

CAPACITEIT 4 paar ski’s/2 snowboards 6 paar ski’s/4 snowboards 6 paar ski’s/4 snowboards

Universeel 
bevestigingssysteem

Geïntegreerde 
SkiLift™ laat toe om 
snowboards en ski’s 
met hoge bindingen 
te bevestigen

Geïntegreerde SKS-
sloten inbegrepen

Het DoubleJoint™ 
scharniersysteem laat toe om 
ski’s en brede planken te laden

SNOW MOUNTS FATCAT 6 EVO FATCAT 4 EVO

SKI CAPACITEIT 6 4

SNOWBOARD CAPACITEIT 4 2

BRUIKBARE BINNENAFMETING 82 cm 54 cm

COMPATIBEL MET ALLE DAKDRAGERS √ √

GEÏNTEGREERDE SKS-SLOTEN √ √

INGEBOUWDE SKILIFT VOOR HOGE BINDINGEN √ √

INSTALLATIE ZONDER GEREEDSCHAP √ √

GESCHIKT VOOR DAKDRAGERS*

8003098

Positioneerbaar 
HangOver™ 
bevestigingssyteem

Grote drukknop,  
makkelijk te gebruiken  
met handschoenen

SNEEUW

Pending

**Niet geschikt voor dakdragers met een hoogte van meer dan 38 mm
*Consulteer de montagehandleiding om de compatibiliteit te verifiëren
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• Hef de ski’s en snowboards op ter bescherming van de bindingen en maak gebruik van 
de ruimte er onder.

• Eenvoudig te installeren en af te nemen

• Sterk en ultra-licht dankzij zijn aluminium design

• Kan tot 3 paar ski’s of 2 snowboards laden

VERTREK OP AVONTUUR MET  

TOURCASE™

NIEUW

De SKS-sloten laten toe de dakkoffer met 
dezelde sleutel te openen. Makkelijke toegang 
tot de koffer, zelfs met handschoenen.

Het QuickDock™ systeem 
maakt installatie eenvoudig

Opening aan twee kanten
Verstevigingen  
voor sterk deksel

M
ADE IN GERMANY

H
E

R
G

ESTELLT IN DEUTSCH
LA

N
D

Geoptimaliseerde 
kofferopening

Ski Holder for TourCase™

EENVOUDIGE INSTALLATIE
Draai de knop tot de draaiknop-
beveiliging in werking treedt voor een 
optimale spanning. De QuickDock™ 
technologie zorgt ervoor dat dit soepel 
verloopt

STRAK DEKSEL MET OPENING 
AAN BEIDE ZIJDEN
Je kan de dakkoffer aan beide zijden openen voor 
een makkelijke en snelle toegankelijkheid. De 
geïntegreerde dekselverstevigingen verhogen de 
robuustheid en zorgen ervoor dat het deksel niet 
doorbuigt bij het openen

PERMANENTE TOEGANG 
TOT DE KOFFER
Het concept van de achterzijde van de 
TourCase laat je steeds toegang tot de 
koffer toe

8057002

CARGO
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SkyBox™ Carbonite

• Strak, aerodynamisch deksel met carbon structuur

• Geen enkele assemblage is noodzakelijk. Plaatsen op 
en afnemen van het voertuig zonder gereedschap

• Het concept van de geïntegreerde dekselverstevigingen 
vereenvoudigt het openen en sluiten van de dakkoffer

• Het conisch ontwerp reduceert het moelijke contact met 
de kofferdeur

• Gefabriceerd in de Verenigde Staten met gerecycleerde 
kunststof 

• SKS-sloten inbegrepen

Gethermoformeerd van 80% 
gerecycleerd ABS kunststof

Bestaat in een lage profiel versie 
voor een nog sportievere stijl

Maximale skilengte tot 215 cmHet SuperLatch™ 
beveiligingssyteem garandeert 
dat het deksel nauw aansluit aan 
de basis en dat je lading veilig is

Opening aan beide zijden 
voor een makkelijke en 
snelle toegankelijkheid

MADE IN

USA

DAKKOFFER  - SKYBOX CARBONITE

VERGELIJK DE DAKKOFFERS
DAKKOFFERS TOURCASE 400 TOURCASE 450 TOURCASE 500 TOURCASE LO SKYBOX 16

BESCHIKBARE KLEUREN

8007357 (Zwart)
8007358 (Zilver)
8007359 (Carbon)
8007360 (Wit)

8007365 (Zwart)
8007366 (Zilver)
8007368 (Carbon)
8007367 (Wit)

8007373 (Zwart)
8007374 (Zilver)
8007376 (Carbon)
8007375 (Wit)

8007381 (Zwart)
8007382 (Wit)

8007335 (Carbon)

AFMETINGEN
L: 180 cm
B: 89 cm
H: 43 cm

L: 200 cm
B: 89 cm
H: 43 cm

L: 230 cm
B: 94 cm
H: 41 cm

L: 230 cm
B: 94 cm
H: 30 cm

L: 206 cm
B: 91 cm
H: 38 cm

VOLUME 400 Liter 450 Liter 500 Liter 420 Liter 450 Liter

LAADCAPACITEIT 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 50 kg

GEWICHT VAN DE KOFFER 17 kg 19 kg 24 kg 24 kg 21 kg

MONTAGESYSTEEM
QuickDock™ 
voor T-gleuf

QuickDock™ 
voor T-gleuf

QuickDock™ 
voor T-gleuf

QuickDock™ 
voor T-gleuf

universeel

OPENING AAN BEIDE ZIJDEN √ √ √ √ √

SKS-SLOTEN INBEGREPEN √ √ √ √ √

PREMIUM METALEN HENDEL √ √ √ √ √

DUURZAAM EN ULTRA-
STEVIG DEKSEL

√ √ √ √ √

TUV / GS GECERTIFIEERD √ √ √ √

CITY CRASH TEST NORM √ √ √ √

LAADCAPACITEIT 
- SKIS 
- SNOWBOARDS

4-6
2

4-6
2

6-8
2-3

6-8
2-3

4-6
2

MAXIMALE LENGTE VAN 
UITRUSTING/SKI’S

160 cm 180 cm 210 cm 210 cm 180 cm

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS MET T-GLEUF 
ACCESSOIRE

Ja* Ja* Ja* Ja* Ja

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS ZONDER 
T-GLEUF ACCESSOIRE

U-bout adapter 
noodzakelijk 
(90-00-356)

U-bout adapter 
noodzakelijk 
(90-00-356)

U-bout adapter 
noodzakelijk 
(90-00-356)

U-bout adapter 
noodzakelijk 
(90-00-356)

GESCHIKT VOOR  
BEVESTIGING OP STANDAARD 
VIERKANTE DAKDRAGERS  
VAN 20 MM X 30 MM

U-bout adapter 
noodzakelijk 
(90-00-356)

U-bout adapter 
noodzakelijk 
(90-00-356)

U-bout adapter 
noodzakelijk 
(90-00-356)

U-bout adapter 
noodzakelijk 
(90-00-356)

GESCHIKT VOOR 
DAKDRAGERS*

*Consulteer de montagehandleiding om de compatibiliteit te verifiëren

4 6 47



DAKDRAGERS VOOR 4X4

STEVIG CONCEPT BEVEILIGING 

• Laag profiel voor optimale hoogtebenutting

• De brede basis levert maximale ondersteuning en sterkte om 
zware lasten te dragen

• Ontworpen voor populaire 4x4 bevestigingen

• Het esthetische ontwerp bevordert de look van je voertuig

• Beveilig de LockN’Load dragers dankzij de vergrendelbare 
bevestigingsvoeten

• De SKS-sloten en sleutels zijn standaard zodat ze passen 
met andere Yakima accessoires

DAKDRAGER LOCKN’LOAD

MONTAGE

• 2-punts bevestiging op de dragers voor extra 
duurzaamheid

• Voertuigspecifieke montagekits

Rubber 
beschermings-

strip

EINDKAP

RUBBER BESCHERMINGSSTRIP OPEN T-GLEUF

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

• Flush eindkappen laten laden en ontladen toe zonder belemmering

• Geïntegreerde flessenopener om je dorst te lessen

• Regelt de windstroom over de dakdrager en vermindert 
de luchtweerstand en windgeruis

• Voorkomt het schuiven van de lading 

• Levert een maximale bescherming tussen de dakdrager 
en de lading

• Het open Heavy Duty profiel biedt een snelle en eenvoudige 
bevestiging van accessoires zonder dat je rubber strips moet 
versnijden

• De gleufafmetingen laat toe alle populaire 4 x 4 accessoires te 
bevestigen

Open Heavy 
Duty T-gleuf

Universele rails  

• Gebruik de universele gootsets om een LockN’Load 
systeem te bevestigen op het voertuig

Hoogtedichters

• Win extra hoogte voor de LockN’Load 
dakdrager montage

ACCESSOIRES

80 cm  8000360
100 cm  8000361
120 cm  8000362
160 cm  8000364

Van voet tot dakdrager (2)  8000357
Van voet tot dakdrager (4)  8000358
Van voet tot dakdrager (6)  8000359

4 8 4 9



LOCKN’LOAD PLATFORM

VAN DE ALPEN TOT HET STRAND 
MET JE FIETSEN EN NOG ZOVEEL 
MEER
Het intelligente concept en de «oost-west» oriëntatie 
van de draaglatten betekent dat uw LockN’Load 
platform klaar is voor elk avontuur. Geschikt om de 
ene week camping materiaal te transporteren en de 
volgende week fietsen te bevestigen, zonder dat je 
dakdrager adapters moet bevestigen.

CORROSIE-BESTENDIG
De LockN’Load is gebouwd uit 
aluminium dat voorzien is van 
een poederlak en van een extra 
elektrocoating op kritieke zones. Zo is 
dit platform bestand tegen de meest 
extreme weersomstandigheden.

GLEUVEN VOOR 
ACCESSOIRES, OVERAL !
Elke draaglat en rail is voorzien van een 
21 mm accessoire gleuf voorzien van een 
inkeping die de snelle bevestiging van 
een accessoire of last toelaat. Bovendien 
is de draaglat compatibel met elk type 
Yakima klembevestiging.

GERUISLOOS
Het LockN’Load platform vermijdt 
windgeruis. Dit werd uitvoerig getest. De 
onderzijde van het platform is voorzien 
van een wind deflektor (makkelijk 
afneembaar), een rubber vulling in de 
voor- en achter randonderdelen en 
doppen op de draaipunten.

EEN INDRUKWEKKENDE LOOK, 
EN NIETTEMIN LAAG EN LICHT
Het LockN’Load platform heeft een gedurfde 
uitstraling met een sportief profiel, uiterst 
geschikt voor terreinwagens die klaar zijn voor 
eender welk avontuur.

Zelfs met de sterke look zit dit platform even 
laag en weegt het ongeveer evenveel als andere 
bestaande systemen op de markt.

BEVEILIG DE OMGEVING !
Ongeacht de plaats waar iets gemonteerd werd, de 
drager kan steeds het gewicht dragen. 

De zijdes zijn ultra-versterkt door de « oost-west » 
oriëntatie van de draaglatten en zorgen ervoor dat 
er geen doorbuiging onstaat, zelfs wanneer er een 
luifel wordt gemonteerd.

Elk van de zijdes kan voorzien worden van 
lichtbalken, laadrollen, etc. waarbij de voor- en 
achterkant een extra sterkte krijgen dankzij de 
segmenten die voor- en achterzijde verbinden met 
de draaglatten.

Stalen verstevigingen in alle hoeken zorgen voor 
een verdeling van het gewicht.

DRAAISYSTEEM
De installatie wordt vereenvoudigd door 
zelfnivellerende ondersteuningspunten 
welke tot 5° inclineren en direct worden 
gemonteerd op de voet; geen dakdragers 
noodzakelijk. Het personaliseren van de 
configuratie was nog nooit zo eenvoudig 
dankzij de bevestigingsklemmen die snel 
en veilig gemonteerd kunnen worden op 
de draaglatten.

MONTAGE DIRECT OP DE VOET 
Directe montage op de voeten voorziet de laagst 
mogelijke hoogte; geen dakdragers noodzakelijk.

Platform
Breedte

(cm)
Lengte
(cm)

Oppervlakte
(m2)

Gewicht
(kg)

Aantal draaglatten
(dwars)

Laad- 
capaciteit

A 124 153 1,9 21,5 7 100 kg

B 138 154 2,1 23,4 7 100 kg

C 138 193 2,7 29,6 9 150 kg

D 142 213 3 31,7 10 150 kg

E 123 213 2,6 28,7 10 150 kg

5 0 5 1



Windscherm profiel  

• Een intelligent profiel, eenvoudig te monteren 
op eender welke dakdrager. Reduceert het 
windgeruis en de weerstand

Anti-diefstal kabel SKS 274 cm 

De beveiliging van het systeem is vereenvoudigd dankzij het SKS-
systeem - Same Key System. Één sleutel laat je toe alle onderdelen 
van je Yakima systeem te vergrendelen en ontgrendelen. 
De dakdrager vergrendelt zich op het voertuig. Accessoires 
vergrendelen zich op de dakdrager. Definieer je systeem en bestel 
vervolgens het aantal sloten dat je nodig hebt. Elk systeem opent 
met dezelfde sleutel. Wens je een nieuw systeem aan te kopen? 
Onze controlesleutel laat toe je oude SKS-sloten te vervangen 
door nieuwe. Wil je nieuwe systemen toevoegen? Bestel meer 
gepersonaliseerde sloten aangepast aan jouw sleutel. Simpel.

• Een visueel afschrikmiddel, maar je kan er ook 
andere items mee beveiligen op je dakdragers 

• Vergrendeling met SKS-slot (optie)

SKS Vergrendelsysteem

ACCESSOIRES

8007233

Lightn’Up lichthouder

• Monteer je lichtbalk of schijnwerpers 
op een eenvoudige manier op de 
LockN’Load dakdrager en platform

8000336

AceO'Spades

• Een spade of ander lang 
materiaal binnen handbereik om 
zo meer ruimte te creëren

8000335

Krikhouder

• Gelaste Heavy-Duty staalconstructie met corrosie-
bestendige afwerking

• Er kan een hangslot gebruikt worden om de krik te 
beveiligen aan de houder (niet voorzien)

8005033

Luifelhouders

• Een stevige houder voor de bevestiging 
van een luifel aan de dakdragers of 
aan de LockN'Loadplatform 

• Gemaakt uit gepoederlakt staal van 
4 mm dik voor extra stevigheid en 
duurzaamheid

8005029

Oogbout kit

• Voeg een extra bevestigingspunt 
toe dat past op de meeste 
dakdragers

8005022

Steunhouder

• Gebruik deze om iets te 
blokkeren of vast te maken

8005025

Laadrol

• Bescherm je dakdrager en 
vereenvoudig het laden en ontladen 
van je uitrusting

• Stevige bevestigingshaken en een 
PVC-rol

8005026

Accessoire houders

• Set van 2 multi-functionele houders (inclusief 
spanriemen) voor de bevestiging van allerhande 
accessoires

• Kunnen op elk van de drie hoofdvlakken worden 
gemonteerd worden 

• Gemaakt uit stevig, ultra-licht en corrosie-
bestendig geëxtrudeerd aluminium

8005028

Gleufadapter 21 mm

• Deze set van 4 adapters laat je toe 
om accessoires als fietsendragers en 
kayakdragers te bevestigen met een 
T-bout

8005030

86 cm   8005016
102 cm   8005017
117 cm   8005018
132 cm   8005019

Lot van 2  8007202
Lot van 4  8007204
Lot van 6  8007206
Lot van 8  8007208
Lot van 10  8007210
Lot van 12  8007222

5 2 5 3



PLATFORM ACCESSOIRES

COMPATIBILITEIT VAN DE ACCESSOIRES
Referentie- 

nummer
Beschrijving LockN'Load Platform LockN'Load dakdrager Whispbar / T-gleuf

8005032 BEVESTIGING RESERVEWIEL √

8005033 KRIKHOUDER √ √

8005034 GASFLESHOUDER √

8005035 FLESSENOPENER √

8005036 HOEKPROFIELEN √

8005037 VERZONKEN LICHTHOUDER √

8000336 LIGHTN’UP LICHTHOUDER √ √ √

8000335 ACEO’SPADES √ √ √

8005029 LUIFELHOUDER √ √ √

8005026 LAADROL √ √

8005022 OOGBOUT KIT √ √ √

8005025 STEUNHOUDER √ √ √

8005028 ACCESSOIRE HOUDERS √ √ √

8005030 GLEUFADAPTER 21 MM √

8005032
BEVESTIGINGSRIEM VOOR 
RESERVEWIEL

√

Bevestigingsriem voor reservewiel

• Ter bevestiging van je reservewiel aan het LockN’Load platform

• Bevat een roestvrijstalen spanbeugel, duurzame riemen & gespen 
en heavy-duty haken 

8005032

Hoekprofielen

• Set van 4 heavy-duty profielen geleverd met oogbouten ter bevestiging 
van spanriemen

• Kunnen eender waar op het platform geplaatst worden om een 
gereedschapskist, koelbox of andere items op hun plaats te houden 
(spanriemen niet inbegrepen)

8005036

Flessenopener

• Kan rondom het LockN’Load platform bevestigd 
worden

• Gebruik deze als flessenopener of ter bevestiging van 
een waslijn

8005035

Gasfleshouder

• Houdt een gasfles van 4 
of 4,5 kg op zijn plaats

8005034

Verzonken lichthouder

• Monteer je lichtbalk discreet onder het 
LockN’Load platform

• Meerdere gatdiameters om de meest 
populaire lichtbalken te bevestigen

• Gemaakt uit gepoederlakt staal

• Geschikt voor lichtbalken op volle lengte

8005037

5 4 5 5
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