
NL: Montagehandleiding en Veiligheidsvoorschriften 
DE: Montageanleitung und Sicherheitsvorschriften 
UK: Assembly instruction and safety regulations 

FR: Notice d’assemblage et de sécurité 
 

Fietsdrager/Fahrradträger/Bike carrier/Porte-vélo 
 

AMBER I 

 
 
 Maximale kogeldruk 
 Max. Stützlast 

Anhängerkupplung 
 Max. ball pressure 
 Force de traction maximale 

de láttache remorque 

 Gewicht fietsdrager 
 Eigengewicht 

Fahrradträger 
 Weight bike carrier 
 Le poids du porte-vélo 

 Max. belasting 
 Max. nutzlast am 

Fahrradträger 
 Max. load 
 Charge maximum 

50kg 9,5kg Max. 30kg 
60kg 9,5kg Max. 30kg 
75kg 9,5kg Max. 30kg 
90kg 9,5kg Max. 30kg 
 
 
 
 
 
 
 
 

Europese typegoedkeur/Europäische Zulassung/European permission/Certification Européenne 
E4-26R-03 0281
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INTRODUCTIE 
 
De Pro-User AMBER I fietsdrager maakt deel uit van de familie van 
fietsendragers gefabriceerd door Tradekar Benelux BV. 
 
 
 
 Trekhaak fietsdrager 
 
 Geschikt voor nagenoeg alle trekhaken, alle fietsen en bandenmaten 
 
 Veilige, betrouwbare drager voor het transport van 1 fiets 
 
 Zeer eenvoudige en snelle montage op de trekhaak door gepatenteerde 

snelkoppeling 
 
 De fiets staat in een brede, stabiele kunststof wielgoot 
 
 Framebevestiging, dus géén belasting op het crankstel van de fiets 
 
 Flexibele frameklem 
 
 Verlichting via 7 en 13 polige (Jaeger) stekker 
 
 Inclusief mistachterlicht en achteruitrijverlichting (alleen werkend via 13 

polige stekker) 
 
 Fietsdrager is afsluitbaar met hangslot 
 
 Rijgedrag van de auto wordt vrijwel niet beïnvloed 
 
 Europese typegoedkeur verleend door de RDW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lees voordat u de drager gaat gebruiken de volgende 
veiligheids- en bedieningsinstructies aandachtig door 
en handel ernaar. 
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BELANGRIJKE INFORMATIE 
 
Voor gebruik goed doorlezen! 
 
Dit product niet monteren en gebruiken voordat de montagehandleiding en 
veiligheidsvoorschriften geheel zijn doorgelezen en duidelijk zijn. 
 
De assemblage en montage van de fietsdrager alleen volgens deze 
montagehandleiding uitvoeren. 
 
De stappen die worden genoemd en de veiligheidsinstructies voor montage, 
bediening en gebruik van de fietsdrager, moeten beslist worden opgevolgd. Al de 
kleinste afwijking kan leiden tot verkeerde montage of verkeerd gebruik. 
 
De drager is geschikt voor het vervoeren van maximaal één fiets. Let op de 
maximaal toelaatbare kogeldruk. U kunt deze vinden op het typeplaatje van de 
trekhaak van uw auto (bij de meeste auto’s is deze 75kg). Het totale gewicht van 
de drager inclusief de fiets mag niet hoger zijn dan de maximaal toelaatbare 
kogeldruk van de trekhaak. 
 
De maximale belasting op de fietsdrager zelf mag 30kg zijn.  
Het eigen netto gewicht van de drager is Ca. 9,5kg.  
 
Maximale kogeldruk Gewicht fietsdrager Max. belasting 
50kg 9,5kg Max. 30kg 
60kg 9,5kg Max. 30kg 
75kg 9,5kg Max. 30kg 
90kg 9,5kg Max. 30kg 

 
Niet geschikt voor het gebruik op aluminium trekhaken. 
 
Deze montagehandleiding en veiligheidsvoorschriften in de auto bewaren. 
 

CONSUMENTEN HELPDESK & SUPPORT 
 

 0345-470998 (maandag t/m donderdag 8:30-12:30uur) 
 service@tradekar.nl 
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IN ELKAAR ZETTEN VAN DE FIETSDRAGER 
 
De fietsdrager moet nog afgemonteerd worden. Haal alle onderdelen uit de 
verpakking en leg deze overzichtelijk neer. Per stap is duidelijk aangegeven 
welke onderdelen nodig zijn voor de montage van de fietsdrager. 
 
Stap 1 
 
Onderdelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De montage: 
 
Leg de twee wielhouders op het basisframe van de fietsdrager met de gaten 
recht boven de gaten van het basisframe. Bevestig de wielhouders vervolgens 
met de vier slotbouten M6x50, M6 sluitringen en M6 moertjes. 
 
Monteer daarna de twee lamphouders aan elkaar. Dit gebeurt door middel van 
een klein ijzeren verbindingsstukje dat al aan één 
zijde voorgemonteerd zit. Schuif de rails in elkaar en 
schroef deze vast in de voorgemonteerde gaatje door 
middel van de bijgeleverde schroefje (M5x12) en 
ringetjes. 
 
Monteer vervolgens de lamphouderrail aan 
de onderkant van het basisframe door 
middel van de twee M5x35 bouten en 
ringetjes.  
 
Let er op dat de lamp met het mistachterlicht aan de linkerzijde van de drager 
bevestigd wordt!  
 
Eindresultaat: 
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Stap 2 
 
Onderdelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
De montage: 

 
Schuif de U-vormige beugel tegen de buitenkant van de U-
beugelhouders op het binnenframe. Bevestig deze U-vormige 
beugel met de bijgeleverde slotbouten (M8x60), sluitringen en 
kunststof draaiknoppen. Zorg dat de draaiknop aan de binnenkant 
zit (zie foto). 
 
Let op: u dient de beide knoppen stevig aan te draaien zodat de 
beugel goed op zijn plaats komt. 

 
Draai de kunststof knop van de framehouder 
helemaal los, zodat de klemsluiting 
opengevouwen kan worden. Plaats eerst de 
kunststoffen ring om de U-vormige beugel en 
klem hier de klemsluiting overheen. Bevestig hier 
vervolgens de houder weer aan met de kunststof 
knop en draai deze zodanig aan dat de 
framehouder nog net draaibaar is (hier moet 
immers het frame van de fiets aan bevestigd 
worden). De spanbandzijde dient ter bevestiging 
van de fiets. 
 
Eindresultaat: 



 8 

Stap 3 
 
Onderdelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De montage: 
 
Draai de schroefjes voor het monteren van de kentekenhouder uit de 
lamphouder-rail en monteer vervolgens ook de kentekenhouder aan de rail. De 
kentekenhouder moet op gelijke hoogte (of net iets erboven) als de verlichting 
liggen.  
 
Met de meegeleverde kabelbindertjes kan de kabel van de lampen aan de 
onderkant van de drager netjes vastgezet worden.  
 
Schuif de drie korte, zwarte spanbandjes van binnen 
naar buiten door de sleuf, dan rond de wielhouder en 
vervolgens door de sleuf weer van buiten naar binnen 
(zie foto). 
 
Als laatste plaatst u de kunststof afdekkap over het 
midden van de wielhouder. 
 
Eindresultaat: 
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Hangslot Instelbout snelkoppeling 

Borgmoer 

Vergrendelpin Hendel voor snelkoppeling 

MONTAGE VAN DE FIETSDRAGER OP DE TREKHAAK 
 
Allereerst is het verstandig om vertrouwd te raken met de snelkoppeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De snelkoppeling bestaat uit een huis dat bevestigd is aan de fietsdrager en een 
hefboom. Met behulp van de hefboom kan de snelkoppeling geopend en gesloten 
worden. 
 
Voor de montage van de fietsdrager kan de auto het beste recht staan, de motor 
uit staan en de handrem aangetrokken zijn. Let op dat de trekhaak 
onbeschadigd, schoon en vetvrij is! 
 
Ontgrendel de vergrendelpin van de hendel van de snelkoppeling door deze uit te 
trekken en een kwartslag te draaien. Open de snelkoppeling door de hendel 
vertikaal te zetten. 
 
Plaats de drager van bovenaf op de trekhaak. Druk de hendel van de 
snelkoppeling naar beneden (Ca. 35-40kg) totdat deze niet meer verder kan 
(Hendel zal in horizontale positie blijven staan). Draai de vergrendelpin weer een 
kwartslag terug, totdat deze weer geborgd is (en de hendel niet meer omhoog 
kan). 
 
Test nu of de drager nog horizontaal kan draaien op de trekhaak. Indien dit zo is 
dan haalt u de drager van de trekhaak en draait u de instelbout van de 
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Borgmoer 

Instelbout snelkoppeling 
snelkoppeling iets in. Eerst de borgmoer 
losdraaien, instelschroef iets aandraaien en 
borgmoer weer vastdraaien.  
 
Plaats de drager weer terug op de trekhaak en 
controleer vervolgens opnieuw of de drager goed vast 
op de trekhaak zit (en niet meer gemakkelijk te draaien 
is). Herhaal dit totdat de drager goed vast zit.  
 
Let op: Zorg er altijd voor dat de borgmoer van de 
instelbout weer goed vastgedraaid wordt! 
 
Indien de drager niet meer eenvoudig te draaien is op de 
trekhaak, kan de snelkoppeling afgesloten worden. Vergrendel de hendel met de 
vergrendelpin, sluit de drager af met het hangslot en haal de sleutel uit het slot. 
Bewaar deze sleutel zorgvuldig en op een veilige plek. De fietsdrager is nu ook 
tegen diefstal beveiligd. 
 
 

Zorg er altijd voor dat de snelkoppeling goed vergrendeld is 
met de vergrendelpin en afgesloten is met het hangslotje. De 
drager mag nooit gebruikt worden indien deze niet is 
vergrendeld en afgesloten. 
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DE KENTEKENPLAATHOUDER 
 
De bevestigingsclipjes (2) voor het bevestigen van de kentekenplaat zijn 
uitdrukbaar en bevinden zich in de kentekenplaathouder (zie foto).  
 
 
 
clipjes 
 
 
uitsparingen voor clipjes 
 
 
 
DE VERLICHTING 
 
Deze fietsdrager is uitgerust met verlichting. Deze verlichting kan aangesloten 
worden op de trekhaak stekkerdoos van uw auto. Aangezien er meerdere soorten 
stekkers in omloop zijn, heeft deze drager de keuze uit de gebruikelijke 7-polige 
stekker en de 13-polige stekker (Jaeger). 
Hierdoor is de drager geschikt voor elke 
trekhaak! 
 
Beide stekkers zitten verwerkt in één 
behuizing. Over de stekker die niet gebruikt 
wordt, moet het bijgeleverde afdekkapje 
gedaan worden. 
 
Universeel systeem 7 polig 

 

1/L 
2/54G 
3/31 
4/R 
5/58R 
6/54 
7/58L 

Richtingaanwijzer links 
Mistachterlicht 
Massa 
Richtingaanwijzer rechts 
Achterlicht rechts 
Remlichten 
Achterlicht links 
 
Het achteruitrijlicht werkt niet 
via de 7-polige stekker! 
 

geel 
blauw 
wit 
groen 
bruin 
rood 
zwart 

Jaeger systeem 13 polig 
(DIN 72.570) 
 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Richtingaanwijzer links 
Mistachterlicht 
Massa 
Richtingaanwijzer rechts 
Achterlicht rechts 
Remlichten 
Achterlicht links 
Achteruitrijlicht 
Niet in gebruik 
Niet in gebruik 
Niet in gebruik 
Massa 
Niet in gebruik 

geel 
blauw 
wit 
groen 
bruin 
rood 
zwart 
grijs 
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MONTAGE VAN DE FIETS OP DE FIETSDRAGER 
 

Verwijder alle onderdelen van de fiets die tijdens het transport 
gemakkelijk verloren kunnen gaan (E-bike accu’s, fietspompen, 
snelheidsmeters, mandjes, fietstassen, fietszitjes enz.). Door de 

hoge luchtweerstand en trillingen kunnen deze onderdelen losraken en 
medeweggebruikers in gevaar brengen. 
 
Plaats de fiets (max. 30kg) in de wielhouder en maak hem met de framehouder 
vast aan de U-vormige beugel.  
 
De framehouder is flexibel op de U-beugel te positioneren, maar ook flexibel op 
uw fiets te positioneren. Probeer de eerste keren welke positie in uw situatie het 
best werkt (en meest stabiele bevestiging is). Hoe hoger de framehouder aan de 
U-beugel en fiets bevestigd is, hoe stabieler de fiets staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fiets maakt u vast via de spanband. Door het gebruik van deze spanband kan 
elke fiets gemakkelijk vastgemaakt worden en wordt het crankstel van de fiets 
niet belast! 
 

De wielen zet u vast door middel van de 
meegeleverde korte spanbandjes. Één 
spanbandje voor bevestiging van het achterwiel 
en twee voor het voorwiel (zie foto). 
 
 
 

 
Beveilig tenslotte uw fiets met de lange 
zwarte spanband (meegeleverd) Leg deze 
hiervoor om het frame van de fiets en om de U-
beugel en trek de spanband vervolgens goed 
vast.  
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VEILIGHEIDVOORSCHRIFTEN 
 
Houd de trekhaak schoon en vetvrij. 
 
De drager zal zich na elke bevestiging op de kogel, tijdens de eerst gereden 
kilometers gaan “zetten”. Controleer daarom na de eerst gereden kilometers de 
bevestiging en stel, indien nodig, de koppeling strakker af. 
 
Controleer de fietsdrager voor gebruik op beschadigingen. Beschadigde of 
versleten onderdelen dienen direct vervangen te worden. Gebruik uitsluitend 
originele vervangingsonderdelen. 
 
Voer geen modificaties uit aan de fietsdrager (mechanisch of elektronisch). Dit 
kan erg gevaarlijk zijn. Garantie claims worden niet geaccepteerd en wij kunnen 
de juiste werking van de fietsdrager niet meer garanderen indien modificaties 
zijn uitgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook 
veroorzaakt als resultaat van onjuiste installatie, bediening of modificatie. 
 
Controleer regelmatig de verlichting van de fietsdrager op een juiste werking. 
 
Zorg er altijd voor dat de fiets goed vastgezet wordt door middel van de 
frameklem en de wiel spanbandjes.  
 
Gebruik altijd de extra spanband als extra beveiliging voor uw fiets. Leg deze om 
de U-beugel en het frame van de fiets en trek deze vervolgens goed vast. 
 
Let op dat er geen onderdelen van de fiets tijdens het transport verloren kunnen 
worden (E-bike accu’s, fietspompen, snelheidsmeters, mandjes, fietstassen, 
fietszitjes enz.). Verwijder deze altijd voordat u gaat rijden! 
 
Controleer regelmatig of alle spanbanden, draaiknoppen en bevestigingen goed 
vastzitten en indien nodig vastzetten. 
 
Zorg er altijd voor dat tijdens gebruik, de snelkoppeling goed vergrendeld en 
afgesloten is. 
 
Tijdens het rijden de fiets niet afdekken met een hoes. 
 
Het rijden met een fietsdrager beïnvloedt het weggedrag van 
de auto. Pas uw snelheid daarom aan (max. 120km/u). 
Vermijd ook plotselinge remacties en 
stuurbewegingen.  
 
Let op dat bij het achteruit rijden de auto langer 
is dan normaal! 
 
Voorts wordt gewezen op de wettelijke eisen die gelden voor 
het vervoer van goederen aan de achterzijde van uw voertuig. 
 
Bij voertuigen met een elektrische parkeerhulp kan een foutmelding optreden, 
indien de fietsdrager gemonteerd is. Schakel de parkeerhulp uit tijdens gebruik 
van de fietsdrager. 
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Indien de auto is voorzien van een automatische opening van de achterklep, dan 
moet deze worden uitgeschakeld of uitsluitend handmatig worden geopend, 
indien de fietsdrager is gemonteerd. 
 
Vóór gebruik van de autowas centrale de fietsdrager eerst van de trekhaak 
halen. 
 
De fietsdrager is niet geschikt voor “off road” gebruik. 
 
Indien de drager niet gebruikt wordt, dient deze van de trekhaak gedemonteerd 
te worden. 
 
In geval van defecten of problemen, alstublieft contact opnemen met uw Pro-
User leverancier. 
 
ONDERHOUD 
 
De fietsdrager na gebruik schoon en droog opslaan. Eventueel afspuiten met een 
waterslang om modder, en andere vuiligheid te verwijderen. 
 
Houd de trekhaak van de auto schoon en vetvrij. 
 
Houd de koppeling van de fietsdrager schoon en vetvrij. 
 
Controleer regelmatig de fietsdrager op beschadigingen. Beschadigde of 
versleten onderdelen dienen direct vervangen te worden. Gebruik uitsluitend 
originele vervangingsonderdelen. 
 
Bouten en moeren van de fietsdrager regelmatig controleren en indien nodig 
aandraaien. 
 
Beschadigingen aan de lak direct met een (grond)verf behandelen.  
 
Draaiende en bewegende delen regelmatig smeren. 
 
GARANTIE 
 
Dit product heeft een garantieperiode van 2 jaar. Let op: de garantie dekt alleen 
een normaal gebruik van de fietsdrager. Op geen enkele manier wordt schade 
gedekt die ontstaan is door onjuist gebruik. Dit houdt ook in defecten of 
gebreken die zijn ontstaan door slechte of onjuiste montage. Om ervoor zorg te 
dragen dat de garantie voorwaarden van toepassing zijn dient u onderhoud 
volgens het onderhoudsvoorschrift uit te (laten) voeren. Wij behouden ons het 
recht om kosten in rekening te brengen die voortkomen uit reparaties van zaken 
die buiten onze controle vallen zoals onjuiste of slechte montage, onjuist 
gebruik, schade door ongelukken, enz. 
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ONDERDELENLIJST 
 

Pos 
nr. 

Omschrijving Aantal Maat 

1  Basisframe met koppeling 1  
2  Kunststof eindkap 2  
3  Slotbout 2 M8x60 
4  Sluitring 2 M8 
5  Kunststof draaiknop 2 M8 
6  U-beugel  1  
7  Framehouder kort 1  
8  Kunststof afdekkap 1  
9  Kunststof eindkap 2  
10  Slotbout 4 M6x50 
11  Wielhouder 2  
12  Spanband 3  
13  Sluitring 4 M6 
14  Zelfborgende moer 4 M6 
15  Kunststof eindkap 2  
16  Lamphouder buis links  1  
17  Kunststof eindkap 2  
18  Kunststof beschermkap 2  
19  Achterlicht links 1  
20  Schroefje 3  
21  Sluitring 9 M5 
22  Kentekenplaathouder 1  
23  Lamphouder buis rechts 1  
24  Achterlicht rechts 1  
25  Kunststof ring 4  
26  Veerring 6 M5 
27  Zelfborgende moer 4 M5 
28  Kruiskop bout 2 M5x35 
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EXPLOSIETEKENING 
 


