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De Burley Flatbed is het meest geschikt voor een
lange fietsvakantie met veel bagage, maar de
veelzijdigheid van de aanhanger maakt deze ook
geschikt voor andere situaties.

De aanhanger heeft nauwelijks effect op het fietsen
zelf, maar de Flatbed is wijder dan bijvoorbeeld de
Nomad, dus u moet voorzichtig zijn wanneer u langs
obstakels manoeuvreert. Ook is de Flatbed moeilijk
met de hand te vervoeren omdat de aanhanger net
als de Nomad een lage trekstang heeft.

De aanhanger past precies op de as van het achterwiel en klikt zonder moeite vast en los door het
bevestigen of verwijderen van een sluitingspin. Je
moet wel behoorlijk bukken om dit te doen, maar
het systeem is over het algemeen simpel en betrouwbaar.
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De Y-frame is een goede allround keuze. Zelfs met
een zware lading is de aanhanger stabiel en fietst
soepel. Het nadeel is wel dat u extra spullen nodig
heeft— een box, tassen of riemen om de lading
vast te zetten. Maar als u deze eenmaal hebt
aangeschaft, dan is bijna alles mogelijk. Als u in
staat bent het te trekken, dan kan de Y-frame het
zeer zeker ook.

De Y-frame is werkelijk moeiteloos te trekken en
heeft nauwelijks tot geen effect op de fietservaring.
De connector past eenvoudig op de as van het
achterwiel waarop de aanhanger bevestigd wordt
door middel van een sluitingspin, vergelijkbaar als
bij het Burley-systeem. Het is eenvoudig en
intuïtief, maar ook bij dit systeem moet u bukken.
Te voet draagt de Y-frame wat vreemd, maar wel
beter dan de Burleys.

Het ontwerp is open, simpel en elegant, maar de
wielen zijn niet afgedekt zodat u een box, zak en
riemen dient te gebruiken om de lading te bevestigen. Een pluspunt is de antisliplaag op de bodem
dat schuiven van de bagage voorkomt.

De Y-frame van Carry Freedom is sterk als een
paard en de beste allround aanhanger die we
hebben getest. De Y-frame heeft een open bodem
en bestaat uit een sterk aluminium frame dat
bedekt is met een triplex plaat. De aanhanger kan
ongeveer 90 kilo dragen, ook al is dit waarschijnlijk wettelijk niet toegestaan. De Y-frame is iets
smaller dan de Flatbed waardoor deze eenvoudiger trekt en stabieler is met lading erop.

Op deze platte aanhanger kunt u uw spullen zo hoog
opstapelen als u arm of verbeelding reikt. Dit maakt
de Burley Flatbed tot een perfecte reisgenoot als u
bijvoorbeeld een grote tent meeneemt op uw
fietsvakantie.

De Flatbed heeft een grote bodem met een laadvermogen van 50 kilo en het vervoeren van lange
voorwerpen wordt alleen maar beperkt door wat
mogelijk is qua evenwicht en lengte.
Het ontwerp is praktische en robuust. Het
aluminium frame is voorzien van sterk rubber en
nylon en de wielen zijn afgezonderd van de bodem
zodat uw bagage niet tegen de draaiende banden
schuurt. Het open ontwerp betekent wel dat u een
box of een zak nodig hebt, en riemen om alles vast te
snoeren, zeker als u van plan bent kleine voorwerpen te vervoeren.

Weight: 7 kg
Dimensions: 70 x 50 cm
Capacity: 90 kg
CARRYFREEDOM.COM

Carry Freedom Y-frame

Weight: 6,5 kg
Dimensions: (open) 93,0 x 78,5 x 40,9 cm
(folded) 94,0 x 66,7 x 10,9 cm
Capacity: 45,5 kg
BURLY.COM

Burley Flatbed
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De Christiania is het geschiktst voor een fietser
met goede benen, maar ook voor een kort pleziertochtje. De aanhanger is ideaal voor ritten naar
het tuincentrum of het recyclagepark, maar ook
voor een fietsvakantie met veel bagage mits u niet
al te veel haast hebt.

Te voet trekt de Christiania het beste van alle
aanhangers. Het heeft een goede draaghoogte,
een goede balans en een standaard die voor
evenwicht zorgt in stilstand.

De fietservaring is bevredigend, maar het geheel
is zwaar en u kunt dan ook niet snel fietsen. De
aanhanger heeft ook de neiging te kantelen als u
de bochten te snel neemt. De connector zit op de
zadelstang en is ongecompliceerd in gebruik. Net
als bij de Mule past de connector niet als uw
zadel te laag zit.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors.
It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.
Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use
that may be made of the information contained therein.

Door het stabiele stalen frame, de waterdichte
opbergcapaciteit en de heerlijke fietservaring is de
Mule uiterst geschikt voor lange fietstoeren. De
snelle en lichte Mule staat garant voor puur
fietsgenot.

De connector is bevestigd op de zadelstang en heel
toegankelijk. De aanhanger erop klikken is
eenvoudig en intuïtief, ook al past de connector niet
bij een erg lage zadelstand. Door de draagstang kunt
u helaas niets vervoeren op uw bagagedrager.

Bij de Mule wordt ook een regenhoes meegeleverd
die uw spullen tegen vochtigheid beschermen, zelfs
als ze niet in een waterdichte tas zitten. Een
spatbord beperkt het spatten van modder op u en
uw spullen.

De constructie met één wiel heeft echter wel tot
gevolg dat het bijna onmogelijk is om de aanhanger
los van de fiets voort te trekken. Vooral als er bagage
op zit, is het moeilijk de Mule te manoeuvreren en
balanceren. Gelukkig heeft de aanhanger een grote
standaard die het geheel stabiel houdt in stilstand.

Fietsen met de Mule is fantastisch. De aanhanger is
licht en volgt de fiets als een schaduw. Dit is
kenmerkend voor aanhangers met één wiel, maar de
Mule is zelfs beter omdat het vering heeft wat erg
goed werkt. Door al deze eigenschappen komt de
Mule uit de bus als de beste aanhanger tijdens het
fietsen.

De klassieker van Christiania is verreweg de
meest uitgebreide aanhanger die we hebben
getest; een heus werkpaard. Het sterke, zware
frame is van staal en draagt een box van triplex.
Deze aanhanger vervoert alles, of het nu zwaar,
puntig of scherp is, zolang het maar erin past. De
aanhanger kan eenvoudig bepakt worden;
simpelweg in de box doen en u kunt vertrekken,
maar let wel op dat u geen kleine, breekbare
voorwerpen in de box laat ratelen.

Dit is de enige aanhanger met één wiel die we
hebben getest. Voor een fietsvakantie is de Mule erg
geschikt mits u niet al te veel bagage meeneemt. De
kleine aanhanger kan ongeveer 30 kilo dragen en
qua omvang een tas van 60 liter.

Weight: 17,5 kg
Dimensions: 88 x 48 x 35 cm
Capacity: 100 kg
CHRISTIANIABIKES.COM

Christiania

Weight: 6,7 kg.
Dimensions: 73 x 40 x 17 cm,
Capacity: 50 L/40kg
EN.TOUT-TERRAIN.DE

Tout Terrain: Mule

De experts van de Deense Fietsersbond hebben in opdracht van het Europees project CycleLogistics en de ECF, de Europese koepelvereniging van fietsersbonden,
deze fietsaanhangers uitvoerig getest. De aanhangers zijn vijf dagen lang in gebruik genomen door vijf ervaren fietsers of bedrijven die dagelijks de fiets gebruiken en
getraind zijn om fietsproducten te testen. Zij kregen de opdracht om de aanhanger de hele dag te gebruiken. Daarna gaven ze elke aanhanger een beoordeling van nul
tot vijf sterren, toegelicht met commentaar en kritiek. Vijf sterren is de hoogste score en nul sterren de laagste. De recensies zijn oprecht en gebaseerd op het functioneren van de aanhanger tijdens dagelijks gebruik.
De sterren zijn toegekend in de volgende drie categorieën:
Stars are awarded to three different aspects of the trailer:
Vakantie: Hoe goed presteert de aanhanger op een fietsvakantie?
Boodschappen: Hoe goed presteert de aanhanger als boodschappendrager?
Tuincentrum: Hoe goed functioneert de aanhanger voor ritten op en neer naar het tuincentrum?
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De Nomad is het meest geschikt voor fietsvakanties. De aanhanger fietst goed en uw spullen zijn
veilig en goed beschermd.

Door de lage trekstang is het moeilijk en niet
comfortabel om de Nomad met de hand te
trekken.

De aanhanger wordt eenvoudig bevestigd op de
as van het achterwiel en klikt zonder moeite vast
en los door het bevestigen of verwijderen van een
sluitingspin. Je moet er wel behoorlijk voor
bukken, maar het systeem is over het algemeen
simpel en betrouwbaar.

De Nomad is licht en eenvoudig te trekken. De
aanhanger heeft nauwelijks effect op de
algemene fietservaring. Daarnaast is de Nomad
smal zodat u niet telkens hoeft op te passen voor
paaltjes en stoepranden. Maar ondanks het
smalle frame is de aanhanger nog steeds ruim en
kan ongeveer 30 kilo dragen.

De Burley Nomad is een uitstekende keuze voor
de moderne “nomade” die op de fiets rondtrekt.
Het aluminium frame en de nylon bedekking
zorgen voor een goede bescherming van uw
spullen tijdens uw fietsvakantie.

Weight: 6,7 kg
Dimensions: (open) 82,3 x 67,9 x 57,9 cm
(folded) 82,3 x 54,6 x 16,5 cm
Capacity: 45,5 kg
BURLY.COM

Burley Nomad

Wilt u een kleine en wendbare aanhanger of juist een grote, stevige? Gebruikt u de aanhanger voor een fietsvakantie of alleen in de buurt? Bent u van plan om lange, zware
en puntige voorwerpen te vervoeren, of misschien grote zakken en dozen? Aan de hand van zulke vragen zijn wij de fietsaanhangers gaan testen opdat u eenvoudiger een
keuze kunt maken welke aanhanger het beste bij u past. Fietsaanhangers zijn ideaal voor fietser die een zware lading willen vervoeren, maar die niet het geld, de ruimte of
de noodzaak hebben voor een transportfiets. Daarnaast zijn de aanhangers uitermate geschikt voor de fietsende toerist die wekenlang bagage wilt meenemen op één van
de EuroVelo-routes. Of het nu voor het tuincentrum is of voor een lange rit door Europa, we hebben er vijf voor u getest.

Onze test van FIETSAANHANGERS

