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Universal bicycle carrier with multi lock system.

Attachment of bicycle is done simply, using frame 
holder and wheel supports with clamping clips. 
Both bicycle and carrier itself are lockable, there-
fore preventing thefts. The carrier is suitable for all 
bicycles weighing no more than 15 kg.

The carrier is made of silver colored aluminium, 
which allows for attachement using brackets and 
also using the T-bolt.

Please read this manual thoroughly before use and save it 
for future reference.

Assembly instructions

Assemble the carrier according to the drawing 
and set the position of brackets to fit your bicycle 
wheels. 

Attach the carrier onto the roof rails using T-bolts 
or brackets and tighten all connections thorough-
ly, to make sure no part moves freely.

Warning

• Driving without attaching one or both the front 
and rear wheels to wheel supports is not permit-
ted!

• Only one bicycle can be attached to the carrier

• After 100 meters, check the fastening of all parts 
again, then check the fastening continuously.

• Only bicycles with a tyre profile smaller than the 
wheel supports can be attached to the carrier. 
Tyre has to fit all the way into the bed of this sup-
port.

• Bicycle parts, such as handlebars and pedals, 
must not exceed the contours of the vehicle.

• Damaged, or otherwise worn carrier should not 
be used!

• Max. speed with the carrier atached to the car is 
90km / h.

• Always pay attention to the overall height of the 
car after mounting the bicycle.

• Check all attachments before leaving.

• The carrier has a maximum load of 15 kg.

Aluminium bicycle carrier

Technical specification:
Fixation wheels, frame
Lockable carrier, bicycle
Attachment bracket, T-bolt
Material aluminium, plastic
Carrier lenght 137 cm
Max. load capacity 15 kg
Certification TÜV approved
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Universeller Fahrradträger mit Multi-Lock-System.

Die Befestigung des Fahrrads erfolgt einfach über 
Rahmenhalter und Radträger mit Klemmclips. 
Sowohl das Fahrrad als auch der Gepäckträger 
selbst sind abschließbar, um Diebstähle zu verhin-
dern. Der Gepäckträger ist für alle Fahrräder mit 
einem Gewicht von nicht mehr als 15 kg geeignet.

Der Träger ist aus silberfarbenem Aluminium 
gefertigt, was die Befestigung mit Klammern und 
auch mit dem T-Bolzen ermöglicht.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorg-
fältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschla-
gen auf.

Montageanleitungen

Montieren Sie den Träger gemäß der Zeichnung 
und stellen Sie die Position der Halterungen auf 
Ihre Fahrradräder ein.

Befestigen Sie den Träger mit T-Bolzen oder Hal-
terungen an der Dachschiene und ziehen Sie alle 
Verbindungen sorgfältig fest, um sicherzustellen, 
dass sich kein Teil frei bewegen kann.

Warnung

• Das Fahren ohne Anbringen eines oder beider 
Vorder- und Hinterräder an den Radstützen ist 
nicht zulässig!

• An dem Gepäckträger kann nur ein Fahrrad bef-
estigt werden

• Überprüfen Sie nach 100 Metern erneut die Bef-
estigung aller Teile und prüfen Sie dann die Bef-
estigung kontinuierlich.

• An dem Träger können nur Fahrräder befes-
tigt werden, deren Reifenprofil kleiner als die 
Radträger ist. Der Reifen muss vollständig in das 
Bett dieser Stütze passen.

• Fahrradteile wie Lenker und Pedale dürfen die 
Konturen des Fahrzeugs nicht überschreiten.

• Beschädigte, oder auf andere Weise abgenutzte 
Träger sollten nicht verwendet werden!

• Max. Die Geschwindigkeit des mit dem Wagen 
verbundenen Wagens beträgt 90 km / h.

• Achten Sie immer auf die Gesamthöhe des 
Fahrzeugs, nachdem Sie das Fahrrad montiert 
haben.

• Überprüfen Sie alle Anhänge, bevor Sie gehen.

• Der Träger hat eine maximale Last von 15 kg.

Fahrradträger aus Aluminium

Technische Spezifikation:
Fixierung Räder, Rahmen
Abschließbar Träger, Fahrrad
Befestigung Halterung, T-Bolzen
Material Aluminium, Kunststoff
Trägerlänge 137 cm
Max. Tragfähigkeit 15 kg
Zertifizierung TÜV-geprüfte
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Univerzální nosič jízdního kola se systémem  
zamykání.

Upevnění kola se provádí jednoduše pomocí  
držáku rámu a patek kol s upínacími sponami.  
Jízdní kolo i samotný nosič jsou uzamykatelné, 
tím zabraňují možné krádeži. Nosič je vhodný pro 
všechny jízdní kola s hmotností nepřesahujíce  
15 kg.

Nosič je vyroben z hliníku stříbrné barvy  
a umožňuje upevnění pomocí rychloupínačů,  
nebo  pomocí T-šroubů.

Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku a uložte ji 
pro budoucí použití.

Návod k montáži

Smontujte nosič podle výkresu a nastavte polohu 
patek kol, aby odpovídala vašemu bicyklu.

Nasaďte nosič na střešní nosič pomocí T-šroubů 
nebo rychloupínačů a důkladně utáhněte všech-
ny spoje, abyste se ujistili, že se žádná část volně  
nepohybuje.

Upozornění

• Řízení vozidla je povoleno pouze v případě 
upevnění obou kol do patek!

• Na nosič může být připojen pouze jeden bicykl

• Po 100 metrech jízdy zkontrolujte upevnění 
všech dílů i bicyklu, poté nepřetržitě kontrolujte 
upevnění.

• Pouze kola s profilem pneumatiky menším, než 
u patky kol, mohou být upevněny na nosič.  
Pneumatika se musí vejít do celého prostoru 
patky.

• Žádná část jízdního kola, jako jsou řídítka a 
pedály, nesmí překročit obrysy vozidla.

• Poškozený, nebo jinak opotřebený nosič nesmí 
být dále používán!

• Max. rychlost s naloženým nosičem je 90 km / h.

• Po montáži kola vždy věnujte pozornost celkové 
výšce vozu.

• Před odjezdem zkontrolujte všechny spoje.

• Nosič má maximální zatížení 15 kg.

Nosič jízdního kola hliníkový

Technická specifikace:
Upevnění kola, rám
Uzamykatelné nosič, bicykl
Uchycení rychloupínač, T-šroub
Material aluminium, plast
Délka nosiče 137 cm
Max. nosnost 15 kg
Certifikace TÜV approved
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Nosič bicykla hliníkový

Univerzálny nosič bicykla so systémom zamykanie.

Upevnenie kolesa sa vykonáva jednoducho 
pomocou držiaku rámu a pätiek kolies s up-
ínacími sponami. Bicykel aj samotný nosič sú 
uzamykateľné, tým zabraňujú možne krádeži. 
Nosič je vhodný pre všetky bicykle s hmotnosťou 
nepresahujúcou 15 kg.

Nosič je vyrobený z hliníka striebornej farby
a umožňuje upevnenie pomocou rýchloupínačov,
alebo pomocou T-skrutiek.

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uložte 
ju pre budúce použitie.

Návod na montáž

Zmontujte nosič podľa výkresu a nastavte polohu 
pätiek kolies, aby zodpovedala vášmu bicykla.

Nasaďte nosič na strešný nosič pomocou T-skrutiek 
alebo rýchloupínačov a dôkladne utiahnite všetky 
spoje, aby ste sa uistili, že sa žiadna časť voľne
nepohybuje.

Upozornenie

• Riadenie vozidla je povolené len v prípade

• upevnenie oboch kolies do pätiek!

• Na nosič môže byť pripojené iba jeden bicykel

• Po 100 metroch jazdy skontrolujte upevnenie 
všetkých dielov i bicykla, potom nepretržite kon-
trolujte upevnenie.

• Iba kolesá s profilom pneumatiky menším, než

• u pätky kolies, môžu byť upevnené na nosič.

• Pneumatika sa musí zmestiť do celého priestoru 
pätky.

• Žiadna časť bicykla, ako sú riadidlá a pedále, ne-
smie prekročiť obrysy vozidla.

• Poškodený, alebo inak opotrebovaný nosič ne-
smie byť ďalej používaný!

• Max. rýchlosť s naloženým nosičom je 90 km / h.

• Po montáži kolesa vždy venujte pozornosť celko-
vej výške vozidla.

• Pred odchodom skontrolujte všetky spoje.

• Nosič má maximálne zaťaženie 15 kg.

Technická specifikácie:
Upevnenie kolesá, rám
Uzamykateľné nosič, bicykel
Uchytenie rýchloupínač, T-skrutka
Material alumínium, plast
Dľžka nosiča 137 cm
Max. nosnosť 15 kg
Certifikácia TÜV approved
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Explosion / Zeichnung / Sestava / Zostava
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#

Description
Beschreibung
Název
Názov

Quantity
Menge
Počet
Počet

Picture
Bild
Vyobrazení
Vyobrazenie

1 Carrier body
Träger Körper
Tělo nosiče
Telo nosiča

1 x

2 Side end cap
Seitliche Endkappe
Krytky
Krytky

2 x

3 T-bolt
T-Schrauben
T-šroub
T-skrutka

3 x

4 Lockable bracket
Abschließbare Halterung
Zamykatelný upínač
Uzamykateľný upínač

1 x

5 Nut
Nuss
Matice
Matica

3 x

6 Bracket clip
Halterungsclip
Klips rychloupínače
Klips rýchloupínača

3 x

7 Keys
Schlüssel
Klíče
Kľúče

1 x

8 Carrier bracket cover
Trägerhalterung
Kryt rychlopupínačů nosiče
Kryt rýchloupínačov nosiča

1 x

9 Wheel support
Radunterstützung
Patka kol
Pätka kolies

2 x

10 Quick bracket
Schnellhalterung
Rychloupínač
Rýchloupínač

3 x
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Instalation using quick-bracket
Installation mit Schnellhalterung
Instalace pomocí rychlo upínačů

Inštalácia pomocou rychlo upínačov
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Instalation using T-bolt
Installation mit T-Bolzen

Instalace pomocí T-šroubu
Inštalácia pomocou T-skrutky
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 • Attach the bicycle frame onto the support, tighten and lock it.
 • Befestigen Sie den Fahrradrahmen an der Halterung, ziehen Sie ihn fest und verriegeln Sie ihn.
 • Připevněte rám kola do držáku, utáhněte a uzamkněte.
 • Pripevnite rám bicykla do držiaka, utiahnite a uzamknite.

 • Set tyre supports according to dimensions of your bicycle
 • Stellen Sie die Reifenstützen entsprechend den Abmessungen Ihres Fahrrads ein
 • Nastavte patky kol podle rozměrů bicyklu
 • Nastavte pätky kolies podľa rozmerov bicykla
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 • Fasten both wheels by clips 
 • Befestigen Sie beide Räder mit Klammern
 • Upevněte obě kola pomocí pásek s klipsem
 • Upevnite obe kolesá pomocou pások

 • Check the bicycle is attached firmly, and do not leave keys in the locks
 • Stellen Sie sicher, dass der Anhang fest ist und lassen Sie die Schlüssel nicht in den Schlössern 
 • Zkontrolujte uchycení a nezapoměňte klíče v zámcích
 • Skontrolujte uchytenie a nezabudnite kľúče v zámkoch
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