CARRY ON

ATLAS ACTIVE
Echte alleskunner.

De Hapro Atlas Active is een degelijke familiedrager en uitermate geschikt voor iedereen die op zoek is naar een fraai uitgevoerde drager voor een gunstige prijs.
Of het nu gaat om de enkeldrager of een drager voor het vervoeren van meerdere fietsen: dit zeer complete instapmodel heeft alles wat een fietsendrager hoort te hebben.
Makkelijk in gebruik, eenvoudig bevestigingssysteem, velgbescherming op de snelspangespen en diefstalpreventie dankzij sloten op de drager en op de fietsframeklemmen.
Door de beugel(s) in te klappen, is de drager eenvoudig compact op te bergen. En E-bikes? Ook dat is geen enkel probleem voor deze alleskunner!

Types:
De Hapro Atlas Active
is verkrijgbaar voor
1, 2, 3 en 4 fietsen.

Framehouders:
De verplaatsbare framehouders
houden iedere fiets stevig vast en
zijn voorzien van aparte framesloten.

Kantelsysteem:
De Hapro Atlas Active is zo ontworpen dat hij
gekanteld kan worden, waardoor u toegang krijgt
tot de achterklep zonder de fietsen er af te halen.

Easy-Grip bevestigingssysteem:
De Hapro Atlas Active is voorzien van een nieuw
bevestigingssysteem waarmee de drager eenvoudig
op de trekhaak gemonteerd wordt.

E-Bike

Groot laadvermogen:
Een groot laadvermogen betekent zwaardere fietsen.
Ook E-bikes of zware mountainbikes gaan dus
moeiteloos mee op reis.

Geschikt voor iedere fiets:
E-Bike? Brede wielbasis? Geen probleem!
Dankzij het brede platform, de brede wielgoten en de lange, verstelbare snelspangespen bevestig je zonder problemen
vrijwel iedere fiets.

ATLAS PREMIUM
Betrouwbare krachtpatser.

De Hapro Atlas Premium is dé betrouwbare partner voor avontuurlijke uitstapjes met de gehele familie. Deze vernieuwde Atlas Premium is een doorontwikkeling op het
bekroonde Atlas Premium model. Meerdere malen werd deze drager al uitgeroepen tot Beste Koop door de ANWB, waar hij onder andere geprezen werd om zijn eenvoudige montage en stabiliteit. Dát hebben we dus vooral zo gelaten! Wat we wel hebben veranderd? Met enkele kleine aanpassingen hebben we de dragers nog fijner in
gebruik gemaakt voor nog meer gemak en reisplezier!

Types:
De Hapro Atlas Premium
is verkrijgbaar voor
2 en 3 fietsen.

Framehouders:
De verplaatsbare framehouders
houden iedere fiets stevig vast en
zijn voorzien van aparte framesloten.

Kantelsysteem:
De Hapro Atlas Premium is zo ontworpen
dat hij gekanteld kan worden, waardoor u
toegang krijgt tot de achterklep zonder de
fietsen er af te halen.

Master-Grip bevestigingssysteem:
De Hapro Atlas Premium is voorzien van een snelbevestigingssysteem waarmee de drager met één handbeweging muurvast
op elke gangbare trekhaak bevestigd wordt. De ergonomische
handgreep zorgt voor extra comfort.

E-Bike

Groot laadvermogen:
Ook E-bikes of zware mountainbikes gaan moeiteloos mee
op reis. Brede wielbasis? Ook dat is geen enkel probleem
vanwege de extra lange, verstelbare snelspangespen.

Inklapbare lichtunits:
Het nieuwe, fraai uitgevoerde lichtbord geeft
de fietsendrager een strak en modern uiterlijk.
Dankzij inklapbare lichtunits kan de kentekenplaat
eenvoudig worden ingeschoven en zijn de lampen
beschermd bij het opbergen van de drager.

ATLAS PREMIUM XFOLD
Ultiem gebruiksgemak.

De robuuste Hapro Atlas Premium XFold is dé revolutionaire topper binnen het vernieuwde Hapro fietsendrager assortiment. Ultiem gebruiksgemak gaat moeiteloos samen
met sublieme kwaliteit en innovativiteit, resulterend in een fietsendrager voor iedere fiets en ieder avontuur. De Atlas Premium XFold is volledig opvouwbaar en daardoor
zeer eenvoudig te monteren op de trekhaak én compact op te bergen. Dankzij het totaal nieuwe en innovatieve bevestigingssysteem is de fietsendrager moeiteloos met één
handbeweging muurvast op de trekhaak te bevestigen. De fietsen meenemen was nog nooit zo eenvoudig!

Types:
De Hapro Atlas Premium XFold is
verkrijgbaar voor 1 en 2 fietsen.

Premium-Grip bevestigingssysteem:
De drager op de trekhaak bevestigen
is een kwestie van 1-2-3. Plaatsen,
vergrendelen, zekeren en je bent klaar
om te gaan! Toch nog wat verstellen?
Dankzij de stabiliteit van de drager na
het plaatsen op de trekhaak, doe je dit
met de nastelknop eenvoudig en snel.

E-Bike

Geschikt voor E-bikes:
Dankzij de stevige constructie is extra laadgewicht toegestaan en door de grotere
aftand tussen de wielgoten is er voldoende ruimte voor e-bikes.

Volledig opvouwbaar:
De Hapro Atlas Premium XFold is volledig opvouwbaar
en daardoor zeer eenvoudig te monteren op de trekhaak,
én compact op te bergen. Dankzij de wieltjes rol je de
opgevouwen drager moeiteloos van A naar B.

Kantelsysteem:
De Hapro Atlas Premium XFold is zo
ontworpen dat hij gekanteld kan worden,
waardoor u toegang krijgt tot de achterklep
zonder de fietsen er af te halen.

Maximale zekerheid:
Om maximale stabiliteit van de fietsen op de
drager te garanderen, zijn de wielhouders voorzien van een extra bevestiging aan het voorwiel.

GIRO

Stijlvol transport.

Met de Hapro Giro vervoert u uw fiets op het dak van de auto, zodat u geen trekhaak nodig heeft. Deze inklapbare aluminium drager houdt iedere fiets stevig in de houdgreep en
is uitstekend te combineren met een Hapro dakkoffer of meerdere Hapro Giro’s.

Types:
De Hapro Giro is
verkrijgbaar voor 1 fiets.

Strak en slank:
Onbelast is de Hapro Giro eenvoudig in te
klappen voor een lagere luchtweerstand en
biedt ook dan een esthetische aanblik.

Fit-Lock bevestigingssysteem:
Ieder rond fietsframe met een
diameter van 22-80 mm of ovaal
fietsframe van max. 80 x 100 mm,
wordt simpel en veilig ingesloten
met het Fit-Lock systeem.
Diefstalbeveiliging:
De Hapro Giro is
voorzien van een slot op
de fietsframebevestiging.

Bevestiging op dakdragers:
Geschikt voor zowel aluminium dakdragers
(met T-profiel) als voor stalen dakdragers
(max. H: 32mm x B: 22 mm)

Snel en flexibel:
De verstelbare wielhouders zijn gemakkelijk te
verschuiven, zodat de fietswielen veilig op de
optimale afstand vastgezet kunnen worden.

Extra aandacht

Hapro fietsendragers; van alle gemakken voorzien.
Bevestigingssystemen.





Easy-Grip:
De Hapro Atlas Active is voorzien van het eenvoudige ‘Easy-Grip’
bevestigingssysteem. Na het plaatsen op de trekhaak blijft de drager stabiel
‘hangen’ in de geplaatste positie. Hierdoor is het zeer eenvoudig om de drager
verder te monteren en af te stellen door middel van de draaiknop en hendel.

Premium-Grip:
Dankzij het Premium-Grip snelbevestigingssysteem is het monteren van de
Atlas Premium XFold een kwestie van 1-2-3. De drager wordt direct muurvast
bevestigd door de hendel omlaag te duwen. Via de rode draaiknop wordt de
drager verder optimaal afgesteld. Het groene accent en de referentiestreepjes
op de beschermingskap geven aan of de drager veilig en stevig is bevestigd.

Accessoire.

Master-Grip:
De Hapro Atlas Premium is uitgerust met het ‘Master-Grip’
snelbevestigingssysteem. Een eenvoudig systeem waarmee de drager,
na het plaatsen op de trekhaak, direct muurvast bevestigd wordt door de
hendel omhoog te trekken. Via de blauwe draaiknop aan de onderkant van
het bevestigingssysteem wordt de drager verder optimaal afgesteld.

Fit-lock:
Dankzij het doordachte Fit-Lock systeem van de Giro worden
fietsen snel en stevig vastgeklemd. Het bevestigingssysteem sluit
om het frame van de fiets en gaat eenvoudig open of dicht door
de hendel te draaien en omhoog of omlaag te schuiven.



Oprijgoot:
Handige oprijgoot, gemakkelijk uw fietsen op de fietsendrager plaatsen.
Verkrijgbaar voor alle Hapro Atlas Active, Atlas Premium en Atlas XFold modellen



Slimme Accenten.

Accentkleuren:
De Hapro fietsendragers zijn voorzien van de fraaie accentkleuren fris blauw
en elegant grijs. Dit is niet alleen fraai, maar ook functioneel. Deze accenten
geven aan waar er actie uitgevoerd moet worden. Slim en stijlvol!

SPECIFICATIES.
Alle ins en outs.

HAPRO FIETSENDRAGER

Atlas Active I (7 polig)

Atlas Active I (13 polig)

Atlas Active II (7 polig)

Atlas Active III (7 polig)

Atlas Active IV (7 polig)

Atlas Active IV (13 polig)

Atlas Premium II (13 polig)

Premium III (13 polig)

XFold I (13 polig)

XFold II (13 polig)

Giro

E-bike geschikt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Opvouwbaar

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Volledig

Volledig

Volledig

Afmeting uitgeklapt (cm) L x B x H

38,2 x 107,5 x 89,4

36,9 x 109,2 x 89,4

68 x 107,5 x 88,2

80 x 107,5 x 88,1

100 x 107,5 x 78,9

98 x 109,2 x 78,9

76,3 x 108,5 x 90,5

88 x 108,5 x 90,4

56,7 x 142,1 x 96

73,1 x 149,8 x 96

132 x 13,2 x 65

Afmeting ingeklapt (cm) L x B x H

38,2 x 125 x 36,6

36,9 x 125,8 x 36,6

104 ,3 x 107,5 x 25,1

101,1 x 107,5 x 24,5

100 x 107,5 x 30,7

105 x 107,5 x 30,7

106,4 x 95 x 35,3

101,8 x 95 x 33,4

54,7 x 30,5 x 75,1

71,1 x 30,5 x 75,1

132 x 13,2 x 12

Gewicht fietsendrager (kg)

6,9

7,8

14,5

17,8

22,6

23,6

15,2

17,1

14,3

19,1

2,9

Max. toegestaan gewicht per fiets (kg)

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

17

Max. toegestaan gewicht belading (kg)

30

30

60

60

60

60

60

60

30

60

17

Trekhaak bevestigingssysteem

Ja (Easy-Grip)

Ja (Easy-Grip)

Ja (Easy-Grip)

Ja (Easy-Grip)

Ja (Easy-Grip)

Ja (Easy-Grip)

Ja (Master-Grip)

Ja (Master-Grip)

Ja (Premium-Grip)

Ja (Premium-Grip)

Nee

Kantelbaar

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

x

Kantelhoek

x

x

78°

78°

78°

78°

80°

80°

76°

76°

x

Afstand tussen de wielhouders (cm)

x

x

20

20

20

20

26

18

x

30

x

Min. afstand van het midden van de assen (mm)

69

69

69

69

69

69

53

53

78

78

*

Max. afstand van het midden van de assen (mm)

114

114

114

114

114

114

119

119

129

129

*

Max. hoogte toegestane breedte fietsband (mm/inch)

76mm/3”

76mm/3”

76mm/3”

76mm/3”

76mm/3”

76mm/3”

72mm/2,8”

72mm/2,8”

101,6mm/4”

101,6mm/4”

60mm/2,4”

Max. diameter fietsframe (mm)

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

80

Stekkeraansluiting

7 polig

13 polig*

7 polig

7 polig

7 polig

13 polig*

13 polig*

13 polig*

13 polig*

13 polig*

x

Adapter voor 7 polige stekkeraansluiting meegeleverd

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

x

Slot op fietsendrager

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Slot op fietsframeklemmen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Oprijgoot accessoire***

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

Optioneel

x

Garantie (jaren)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Artikelnummer

34710

34711

34712

34713

34714

34715

32102

32103

34716

34717

17869

Max. aantal fietsen

* Bij deze 13-polige fietsendrager wordt tevens een 7-polige stekker meegeleverd ** De Hapro Giro is geschikt voor fietsen in de grootte van 20“ t/m 29”

*** Artikelnr oprijgoot Active en Premium: 34434, Artikelnr oprijgoot Premium XFold: 35096
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