Aanbevelingen bij het plaatsen van je fietsdrager en fietsen op het Van ’n Bike draagsysteem.

Hoe kan je best tewerk gaan om je fietsen op het Van ’n Bike systeem te plaatsen?
Dit verschilt niet veel van de manier waarop je ze op de fietsdrager zou plaatsen, achterop de auto.
Uiteraard ga je eerst jouw fietsdrager op het Van n Bike draagsysteem monteren.
Als de fietsdrager op het Va
Bike draagsystee ge o teerd is, plaats da de ijgeleverde
spa a d Va
Bike, tusse de eugel va de fietsdrager e het a dplaatje gleuf i het e tru
van het draagsysteem vast.
Je hoeft de spanriem niet te strak aan te spannen want bij het beladen komt er voldoende spanning
te staan op de spanriem.
Het plaatsen van deze spanriem is belangrijk om het gewicht dat op de kogelbout rust te verdelen
over gans het draagsysteem.

Je kan best de eerste fiets (die het dichts tegen de achterzijde CamperVan staat) met het voorwiel
gericht naar rechts zetten. Dit is de zijde waar de 2 scharnieren van de Van n Bike staan.
Je kan het stuur in de originele positie laten staan, dus je hoeft dit niet dwars te zetten.
Om te voorkomen dat het stuur tegen de achterdeuren van de CamperVan zou botsen, tijdens het
remmen, is het aan te raden om een bijkomende afstandshouder (Bike holder) te plaatsen.
Dit is niet voor elk soort fiets nodig, maar meestal wel bij e-bikes.
De tweede fiets, plaats je dan met het voorwiel naar links. Deze kan je dan verder vastmaken, zoals
uitgelegd wordt in het instructieboekje van jouw fietsdrager (Thule, Uebler, Bosal,…)
Hoe plaats je deze bijkomende afstandshouder?
Op de ronde buizen van het Van n Bike systeem, kan je een bijkomende afstandhouder (Bike holder)
plaatsen om het stuur van de fiets weg te houden van je achterraam.
De verschillende afstandhouders van bv. Fiamma zijn hiervoor uiterst geschikt en kan je in alle
richtingen verstellen.

