
kampioentest 

Vroeger moest je vaak ploeteren om een 

fietsendrager achter op je auto te monteren. 

Tegenwoordig zijn veel modellen ‘plug and 

play’: je haalt ze uit de doos en ze zijn vrijwel 

of geheel klaar om op de trekhaak te zetten. 

Helaas geldt dat nog niet voor elk model. Zo 

komt de Menabo in een doos met tientallen 

losse onderdelen en deden we er met twee 

man een dik uur over om de drager in elkaar 

te schroeven. Dan duurde het ook nog een 

half uur om de fietsen vast te zetten. Bij de 

andere modellen is het gebruiksgemak juist 

dik in orde. Niet alleen voor het koppelen op 

de trekhaak, maar ook voor het plaatsen en 

vastzetten van de fietsen op de drager. De 

Thule en Cykell zijn het makkelijkst van het 

achttal. Op de voet gevolgd door Uebler, 

Twinny Load en ANWB. Ook hebben alle 

modellen (XLC uitgezonderd) een kantel-

functie zodat je de kofferbak nog kunt 

openen als de fietsen op de drager staan. 

Bij de Menabo bleek deze functie niet goed 

te werken.

8 fietsen
dragers

voor e-bikes
TEST

Wil je je e-bike meenemen achter op je auto, dan heb je een 
speciale fietsendrager nodig. Zo’n drager moet extra sterk zijn 
om zware e-bikes in toom te houden. En dat lukt niet iedere 
fietsendrager…
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klemkracht 
Belangrijk aspect van fietsendragers is de 

klemkracht op de kogel: die bepaalt hoe 

stevig de drager (en dus de fietsen) 

vastzitten op de auto. Bij een enkel model 

(Cykell, Uebler) hoef je de klemkracht 

helemaal niet af te stellen. Bij de Thule gaat 

dat vrij eenvoudig met een draaiknop. Zit de 

drager niet stevig genoeg vast, dan moet je 

de modellen van XLC, ANWB, Peruzzo en 

Twinny Load afstellen met gereedschap. Dat 

is minder gebruiksvriendelijk. Wel van groot 

belang, zo bleek tijdens onze rijproeven. 

Onder normale omstandigheden presteer-

den alle dragers goed. Denk aan remmen, 

slecht wegdek, drempels, rotondes, een 

stukje snelweg en het doorsnee bochten-

werk. Maar bij de uitwijkproef op 70 km/u 

ging het mis met de XLC. Hoewel deze 

drager zich automatisch zou moeten borgen 

wanneer deze wordt uitgevouwen, kwam de 

drager letterlijk los van de kogel tijdens de 

uitwijkproef met 70 km/u. Ook de e-bikes 

lagen op het asfalt. Het spreekt voor zich 

dat dit levensgevaarlijke situaties kan 

opleveren. Deze drager krijgt daarom het 

eindoordeel ‘slecht’, hoe gebruiksvriendelijk 

het model verder ook is. 

Conclusie 
Het grote gebruiksgemak en de prestaties 

tijdens de rijtesten van het merendeel van de 

dragers stemt zeer tevreden. Desondanks 

raden we twee modellen af. De 

Menabo is het tegenovergestelde 

van gebruiksvriendelijk en de XLC 

faalde tijdens de rijproeven. De 

zeer gebruiksvriendelijke, robuuste 

en bijna perfect afgewerkte Thule presteer-

de prima op bijna alle fronten en is onze 

testwinnaar. Ook de Cykell, Uebler en 

Twinny Load zijn uitstekende dragers. De 

ANWB-drager scoort eveneens de 

eindbeoordeling ‘goed’, maar is wel 

goedkoper dan de concurrentie. Dit model 

is daarom een voordelige keus.

tips, tricks & reacties 
Op anwb.nl/fietsendragers staat een 

uitgebreide versie van deze test. Met 

beschrijvingen van elk getest model, links 

naar eerdere tests plus tips voor de 

aanschaf en het gebruik van fietsendragers 

voor e-bikes. kijk er ook voor reacties van 

fabrikanten én een filmpje van de test. 

Hoeveel kilo mag erop?
Hoeveel kilo mag je vervoeren op je fietsendrager? Dat hangt af van de 

draagkracht van de drager, eigen gewicht van de drager én maximale kogeldruk 

van de auto. Voorbeeld: een auto heeft een kogeldruk van 75 kg. Daarop zet je een 

15 kg zware fietsendrager met draaglast van maximaal 60 kg. Daar kun je dan 

nog 75 – 15 = 60 kg aan fietsen op zetten. Dat is voldoende voor 2 e-bikes, zeker als 

je de accu’s verwijdert. Vervoer e-bikes nooit met een drager voor gewone fietsen. 

Deze dragers hebben een lagere draaglast én zijn er niet voor ontworpen.

>

de twinny Load tijdens een 
uitwijkproef bij 50 km/u.
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kampioentest 

testwinnaar

Merk/Model anwb 
Touring Flex ii

CykeLL 
T2¹

menabo  
AlTAir

peruzzo Pure 
insTincT TowbAll 

tHuLe 
933 eAsyFold xT

twinny Load 
e-wing

uebLer 
x-21s

XLC
AzurA

Prijs ANWB-leden € 379,-,  
niet-leden € 399,-

€ 599,- € 359,- € 359,- € 699,- € 399,- € 564,- € 399,-

Handige en compacte 
drager. Makkelijk in 
gebruik en compact in 
ingevouwen toestand, 
inclusief fijne handgrepen. 
korte arm verschoof een 
stukje tijdens een 
uitwijkproef op 70 km/u. 
enkele kwetsbare onder-
delen (o.m. bevestiging 
kentekenplaat en lampen). 

robuust en zeer makkelijk 
in gebruik. Fietsen staan 
op twee niveaus. enerzijds 
makkelijk omdat ze elkaar 
dan niet in de weg zitten. 
Anderzijds moet je één 
fiets dan wel hoger tillen of 
rollen met optionele 
oprijgootjes. Presteerde 
zeer goed tijdens de 
rijproeven. 

De lastigste drager van het 
stel: je doet er zeker een 
uur over om hem te 
monteren (tientallen losse 
onderdelen) en ook het 
plaatsen van de fietsen is 
heel lastig. De constructie 
laat te wensen over en je 
kunt hem niet invouwen. 
Deed het wel goed tijdens 
de rijproeven. 

redelijk gebruiksvriende-
lijk, maar presteerde niet 
goed tijdens de rijproeven: 
drager draaide scheef 
tijdens uitwijken bij 70 
km/u en een bout van het 
klemmechanisme brak 
(nadat de fabrikant een 
hogere druk op de kogel 
toepaste). Ander minpunt: 
opklikbare wielgoten.

Deze zeer gebruiksvrien-
delijke, robuuste drager 
deed het goed over de 
hele linie. gebruiksklaar uit 
de doos, duidelijke 
gebruiksaanwijzing, en ook 
fietsen plaatsen gaat zeer 
makkelijk en snel. klapt 
makkelijk uit én in. 
Minpuntje: de sloten 
mogen iets sterker. 

Prettige, robuuste en 
gebruiksvriendelijke 
fietsendrager met een paar 
zwakke punten. Zo is de 
U-buis aan de smalle kant 
(dat kán het lastiger maken 
om de fietsen goed vast te 
zetten) en zijn de fietsen 
amper beveiligd tegen 
diefstal.

De Uebler is de meest 
compacte drager van het 
stel. in ingevouwen 
toestand kun je hem vrijwel 
overal stallen. Het is ook 
een zeer gebruiksvriende-
lijke drager. De fietsen 
staan goed vast, de 
rijproeven werden goed 
doorlopen en hij komt 
gebruiksklaar uit de doos. 

Hoewel de XLC Azura een 
prettige en gebruiksvrien-
delijke fietsendrager is, 
raden wij deze af. Tijdens 
de rijproeven, om precies 
te zijn met een uitwijkproef 
van 70 km/u, viel deze 
drager in z’n geheel van de 
kogel en lagen de e-bikes 
op het asfalt. Ook schiet 
de handleiding te kort. 

Plus en min + Prijs-kwaliteitverhouding
+ Makkelijk in gebruik
+ Handgrepen 
– Arm verschoof stukje bij 

rijproef
– enkele kwetsbare 

onderdelen
– sloten

+ goed slot kogel
+ Zeer gebruiksvriendelijk
+  kogel hoeft niet te 

worden afgesteld
+ gebruiksklaar uit de 

doos
+ Handige wielstraps
– Fiets hoog tillen of rijden
– sloten fietsen

+ Alle rijproeven goed 
doorstaan

– Lastige montage
– Fietsen zeer lastig vast 
   te zetten
– kantelmechanisme 

werkte niet goed
– kan niet worden 

ingevouwen 

+ Brede U-buis
+ grijparmen in twee 

richtingen verstelbaar
+ redelijk gebruiksvriendelijk
– Bout brak tijdens rijtests
– geschikt tot frames van 

60 mm dikte
– Lastig kogel goed te 

klemmen

+ Makkelijk draagbaar
+ Zeer gebruiksvriendelijk
+ Makkelijk afstelbaar voor 

de kogel
+ Zachte draaiknoppen, 
+ Handige straps voor de 

wielen
– sloten kunnen beter

+ Makkelijke, snelle 
montage

+ Lange wielgoten
+ robuust
+ Prijs-kwaliteitverhouding
– kogel mogelijk nog 

afstellen
– Draaide scheef bij 

uitwijkproef

+ Brede U-buis
+ goede sloten voor fietsen
+ Zeer gebruiksvriendelijk
+ Compact pakket 

(opgevouwen)
+  Licht van gewicht
+  gebruiksklaar uit de 

doos
– korte wielgootjes

*  Toelichting op het 
eindresultaat:  
in verband met de 
gefaalde rijproef 
krijgt deze drager het 
eindresultaat ‘slecht.’

 

Gewicht 17 kg 17,3 kg  18,1 kg 16 kg 17,8 kg 16,9 kg 13,6 kg 12,5 kg

Formaat ingevouwen 70 x 55 x 32 cm 75 x 100 x 29 cm 80 x 133 x 47 cm 69 x 60 x 27 cm 68 x 63 x 32 cm 75 x 57 x 32 cm 64 x 62 x 23 cm 70 x 53 x 26 cm

Max. draagvermogen 60 kg 62,2 kg 50 kg 60 kg 60 kg 56,1 kg 60 kg 60 kg

Constructie     

Sloten  

Montage*

Gebruiksgemak**       

Rijproeven

EindoordEEl

reactie XLC:
‘xlc herkent zich niet in de 
testresultaten van de 
Anwb. uit onderzoek is 
feitelijk gebleken dat de 
oorzaak van het negatieve 
testresultaat een foutieve 
bevestiging op de auto is 
geweest. na analyse van 
de desbetreffende drager 
is gebleken dat de borging 
van het klemmechanisme 
op de kogel niet is inge-
schakeld. bij ieder foutief 
gebruik van een dergelijk 
klemmechanisme, zoals 
bijvoorbeeld bij een cara-
vankoppeling, zullen de 
gevolgen niet te overzien 
zijn. xlc is er van overtuigd 
dat bij goed gebruik er al-
tijd sprake is van een veilig 
product. dit is ook door de 
rdw als zodanig beoor-
deeld.’ naschrift AnWB: 
Volgens de fabrikant en de 
handleiding borgt de Azu-
ra-drager automatisch 
wanneer deze is uitgevou-
wen. dit zou dus ook het 
geval moeten zijn tijdens 
onze zorgvuldig uitgevoer-
de test. de rdw verricht 
géén rijproeven voor een 
typegoedkeuring. xlc wil-
de niet meewerken aan 
een aangeboden hertest. 
 

VerkLAriNg sCOres:    sLeCHT    MATig    reDeLijk    gOeD    Zeer gOeD
* geBrUikskLAAr MAkeN    ** (ONT-)kOPPeLeN AAN TrekHAAk & FieTseN PLAATseN/VAsTZeTTeN 
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