
Nu verkrijgbaar 

DE TREKHAAKDRAGER VOOR COMFORTABEL 
EN VEILIG VERVOER VAN FIETSEN

ORIS TRACC:  
GESCHIKT TOT 3 FIETSEN

Geschikt v
oor E-Bike

s en Speed
 Pedelecs



De beste prijs/kwaliteit verhouding,  
gebruiksvriendelijk en veilig

PERFECT FOR BICYCLES

De TRACC fietsendrager van ORIS is geschikt 

voor het op de trekhaak vervoeren van maximaal 

twee e-bikes of speed pedelecs. Door middel van 

de optionele uitbreiding is het tevens mogelijk 

om een derde fiets te vervoeren. De ORIS TRACC 

kan, zelfs bij een gemonteerde uitbreiding voor de 

derde fiets, compact worden gevouwen en met de 

meegeleverde opbergtas in de kofferbak, garage 

of kelder worden opgeborgen. De tas kan worden 

geplaatst en verwijderd terwijl de fietsendrager op 

de trekhaak bevestigd is. 

De ORIS TRACC is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

1)  Geschikt voor de gepatenteerde  

adapteroplossing FIX4BIKE. 

2) Geschikt voor conventionele trekhaken.  

 

De fietsendragers zijn uiterst stabiel en de kwali-

teit wordt gewaarborgd door hoogwaardige staal- 

en aluminiumverbindingen van 

de dragende componenten. 

Zo kunnen e-bikes en 

speed pedelecs veilig 

worden vervoer. 

Het halogeenverlichtingssysteem is modern, duur-

zaam en geïntegreerd in een UV-warmte en koude 

bestendige kunststof behuizing. Met de, door 

middel van een voetpedaal bedienbare kantelfunc-

tie, is toegang tot de kofferbak op elk moment 

mogelijk, zelfs als fietsen op de drager bevestigd 

zijn. De fietsen kunnen binnen enkele seconden op 

de fietsendrager worden gemonteerd met behulp 

van een quick-release systeem. Stabiele, afsluitba-

re framehouders bevestigen de fietsen stevig en 

beschermen ze bovendien tegen diefstal. 

Voor het eenvoudig plaatsen van e-bikes of speed 

pedelecs is optioneel een oprijgoot beschikbaar. 

Daarnaast zijn er als accessoire extra lange 

straps  voor fietsen met dikke frames beschik-

baar. 

Snel uit te breiden!
Met slechts een paar eenvoudige stappen is 

de ORIS TRACC klaar voor een derde fiets: 

plaats de uitbreidingsset en schroef het 

stevig vast. Klaar voor gebruik! 



Uitbreidingsset 3e fiets

      Artikelnummer: 790-009

Adapterstekker 
7-13-polig

      Artikelnummer:   
790-039

500  mm  
ratelstraps  
voor dikke frames

      Artikelnummer:   
790-029

Inklapbare oprijgoot

      Artikelnummer: 790-019

Inclusief 

opbergtas

FIETSENDRAGERS VOOR  
OP DE TREKHAAK

ORIS TRACC voor 1, 2, 3 fietsen

Individuele naspanning op de trekhaak, automatische 

aanpassing op de kogelkop (ORIS TRACC).  

Single-touch montage (ORIS TRACC FIX4BIKE).

Volledig opvouwbaar voor  

eenvoudige montage en opslag.

Hoog draagvermogen voor het vervoer 

van e-bikes en speed pedelecs.

Grote afstand tussen de  

velghouders voor een  

„contactloos“ transport.

Plaatsen, openklappen, fietsen plaatsen, bagage inladen, klaar! 

Drager op trekhaak afsluitbaar.

Alle bedieningselementen zijn blauw gekleurd. Dit betekent 

dat er geen monntagestap over het hoofd kan worden gezien.

Ergonomisch transport 

van de drager dankzij 

 geïntegreerde draaggrepen.

Velg bevestiging door middel 

van ratelstraps.

Moderne verlichtingsarmatuur

Voetbediend kantelmechanisme voor een gemakkelijke toegang 

tot de kofferbak, zelfs bij een beladen fietsendrager.

Praktische accessoiresHet inklappen en in de tas opbergen van de ORIS TRACC is 

ook mogelijk bij een gemonteerde uitbreiding voor de 3e fiets.



FIX4BIKE 
Met het FIX4BIKE bevestigingssysteem wordt 

de fietsendrager in slechts één handeling 

gemonteerd. De drager hoeft niet langer uit-

gericht te worden en blijft altijd in zijn hori-

zontale positie. Hoewel de FIX4BIKE-drager 

alleen op een FIX4BIKE-trekhaak past, is de 

 FIX4BIKE-trekhaak geschikt voor alle conventi-

onele fietsdragers.

1e stap

      De bevestiging van de ingeklapte drager 
wordt aan de trekhaakkogel bevestigd.

2e stap

      Afdekkap vergrendelen en de  drager 
in de juiste positie brengen. 

3e stap

      Fietsendrager openklappen. Druk nu enkele keren 
op de rechterkant van de fietsendrager om een 
optimale fixatie op de trekhaakkogel te krijgen. 

Getest volgens de hoogste veiligheidsnormen

VEILIGE VERBINDING

ORIS TRACC: 
Geschikt voor elke trekhaak

ORIS TRACC FIX4BIKE:  
Geschikt voor FIX4BIKE Trekhaken 

ACPS Automotive Services GmbH

Advanced Carrier and Protection Systems

Regioparkring 1

41199 Mönchengladbach

Duitsland

www.oris-automotive.com

#RideWithORIS

Fietsendragers van topklasse!

ORIS TRACC EN TRACC FIX4BIKE

ORIS    TRACC
Artikelnummer: 700-002

ORIS    TRACC FIX4BIKE
Artikelnummer: 710-002

Max aantal fietsen 2 (uit te breiden naar 3)

Max aantal E-Bikes 2

Eigen gewicht 16,9 kg (1) / 18,4 kg (1, 2)

Max draagvermogen  60 kg (3)

Onderlinge afstand wielgoten 230 mm 

Geschikt voor frame diameters 25-80 mm / 80+ mm (4) 

Drager op trekhaak afsluitbaar Ja 

Fietsen op drager afsluitbaar Ja 

Kantelbaar, ook beladen Ja 

Stekkeraansluiting 13-polig 

Toelating volgens Europesche richtlijnen

Afmetingen [LxBxH]  

- Zonder uitbreiding voor derde fiets 660 x 1330 x 650 mm 

- Met uitbreiding voor derde fiets 790 x 1330 x 650 mm 

(1) Gewicht +/- 3% 

(2)  ORIS TRACC FIX4BIKE

(3) Let altijd op de maximale kogeldruk van de trekhaak. 

(4)  Bij gebruik van de optioneel verkrijgbare 500 mm lange ratelstraps. 

Technische gegevens




