
 

 

De VannBike HeavyDuty is een extra optie die wij aanraden bij gebruik van 

fietsdragers vanaf 3 fietsgoten.  

Het zorgt voor een vierde steunpunt door het gewicht en de torsie tijdens het rijden 
mee op te vangen. 

Het systeem, dat bestaat uit een oprolgordel met haak, kan eenvoudig met 1 bout 
gemonteerd worden op het Van ’n Bike fietsdraagsysteem.  

Op elk Van ’n Bike fietsdraagsysteem is een blindklinkmoer voorzien om de 
HeavyDuty te monteren. 

Deze blindklinkmoer zul je vinden aan de linkerzijde van de middelste horizontale 
koker en is afgedekt d.m.v. een zwarte kunststof schroef.  

Aan het scharnier, van de linker bovenzijde van de CamperVan, wordt een ‘oog’ 
bevestigd waaraan de haak van de HeavyDuty kan vastgemaakt worden.  

De HeavyDuty kan vervolgens met de hendel aangespannen worden.  

Voor het losmaken van de HeavyDuty dient de rode knop te worden ingedrukt.  

De gordel zal hierbij ontspannen, zodat de haak eenvoudig uit het ‘oog’ genomen 
kan worden. 

De gordel zal automatisch terug oprollen.  

 

 

 



Hoe installeren? 

1 . Verwijder de onderste bout van het scharnier links boven. 

2 . Plaats onderstaande bout en toebehoren terug, in de volgorde zoals afgebeeld op de foto 

hieronder. 

 

3. verwijder het zwarte afdekkapje van de blindklinkmoer. 

Vous trouverez cet écrou de rivet aveugle sur le côté gauche du tube horizontal central et est 

recouvert d'une vis en plastique noire. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Bevestig de heavyduty met de bout en toebehoren op deze plaats, in de volgorde zoals 

aangegeven op onderstaande foto. 

 

  

 

5.Rol de heavyduty nu uit en bevestig de haak aan het oog links boven. 

Nu hebt u de rechte lijn tussen beide onderdelen bepaald. 

Schroef nu het oog links boven, als de heavyduty onder, vast zodat deze in de juiste positie blijven. 

Houd het zwarte kunststof beschermplaatje (zie foto hieronder) achter de riem en teken het gaatje af 

in de gewenste positie.  Boor een gaatje van 3 mm en bevestig het plaatje. 

Dit voorkomt het schuren van de riem over de lak. 

 

5.  


