
M+P-25A-0058

Montage- en gebruiksaanwijzing

Uitbreidingsset voor fietsendragers voor aanhanginrichting

- Uitbreidingsset 3e fiets voor koppelingsdrager P22, best.-nr. 19520
- Uitbreidingsset 4e fiets voor koppelingsdrager P32, best.-nr. 19530

Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor een fietsendrager van UEBLER heeft beslist. 
De in deze montage- en gebruiksaanwijzing vermelde werkzaamheden en veiligheidsinstructies moeten beslist 
worden nageleefd. Schade die voortkomt uit het negeren ervan is van iedere aansprakelijkheid uitgesloten.
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Overzicht onderdelen uitbreidingsset 3e fiets

Onderdeelnummer
Uitbreidingsset 3e fiets voor koppelingsdrager P22
Best.-nr. 19520

EG-gebruiksvergunningsnummer
e11*74/483*2007/15*0236*00

Leveringsomvang
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M+P-25A-0059

Aanduiding
Uitbreidingsset 3e fiets

Aantal stuks
1 Sleutel voor houder 2
2 Houder 3e fiets 1
3 Bouten M6 x 70 4
4 Dopmoeren 4
5 Bouten M6 x 25 4
6 Flensmoeren 4
7 Uitbreiding 4
8 Fietsgoten 2

Aanwijzingen
Wijzigingen van de leveringsomvang zijn voorbehouden.
Laat reparaties of vervanging van onderdelen door een 
deskundig bedrijf uitvoeren. Alleen bij uw speciaalzaak 
verkrijgbare originele vervangingsonderdelen mogen worden 
gebruikt.
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Overzicht onderdelen uitbreidingsset 4e fiets

Onderdeelnummer
Uitbreidingsset 4e fiets voor koppelingsdrager P32
Best.-nr. 19530

EG-gebruiksvergunningsnummer
e11*74/483*2007/15*0236*00

Leveringsomvang

Technische gegevens

1 zie typeplaatje aan de aanhanginrichting

Nodige hulpmiddelen
• Ringschroevendraaier maat 10
• Binnenzeskantsleutel 4 mm
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Aanduiding
Uitbreidingsset 4e fiets

Aantal stuks
1 Sleutel voor houder 2
3 Bouten M6 x 70 4
4 Dopmoeren 4
5 Bouten M6 x 25 2
6 Flensmoeren 4
7 Uitbreiding 4
8 Fietsgoten 2
9 Bouten M6 x 30 2
10 Sluitringen 2
11 Dwarsbalk uitbreiding 1
12 Draagframe 1
13 Bouten M6 x 40 2
14 Sluitringen 6
15 Gespen 2
16 Dopmoeren 2
17 Houder 4e fiets 1
18 Lakbeschermfolie voor 

achterklep
2

19 Spanriemen 2

Aanwijzingen
Wijzigingen van de leveringsomvang zijn voorbehouden.
Laat reparaties of vervanging van onderdelen door een 
deskundig bedrijf uitvoeren. Alleen bij uw speciaalzaak 
verkrijgbare originele vervangingsonderdelen mogen worden 
gebruikt.

Eigen gewicht
P22 + uitbreidingsset voor max. 3 fietsen 15,4 kg
P32 + uitbreidingsset voor max. 4 fietsen 16,6 kg

Maximale bijlading (draaglast)
P22 + uitbreidingsset , vanaf D-waarde1 6,7 kN
- bij steunlast min. 50 kg
- bij steunlast min. 75 kg

34 kg
52 kg

 P32 + uitbreidingsset, vanaf D-waarde1 6,7 kN
- bij steunlast min. 75 kg
- bij steunlast min. 90 kg

58 kg
72 kg

Maximale buisdiameter van de fietsframes
Ronde buis 80 mm
Ovale buis 80x45 mm
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Uitbreidingsset monteren

* te gebruiken voor uitbreidingsset 3e fiets
** te gebruiken voor uitbreidingsset 4e fiets

1. Wielgoot (20) demonteren. Bouten en moeren niet meer gebruiken.
2. Uitbreidingen (7) met wielgoot (20), bouten (3) M6x70, afstandsschijf (34) en moer (4) inbouwen.
3. Uitbreidingsset 3e fiets: wielgoten (8) met bouten (5) M6x25 en moeren (6) vastdraaien.
4. Uitbreidingsset 4e fiets: wielgoten (8) met steunbalk (11), bouten (5) M6x25 en (9) M6x30, afstandsschijven (10) en moeren (6) 

vastdraaien.

Aanwijzing
De montage van de uitbreidingsset voor de 4e fiets voor de 
koppelingsdrager P32 wordt hier beschreven en weergegeven. 
Bij de montage van uitbreidingsset voor de 3e fiets voor 
koppelingsdrager P22 moet net zo te werk worden gegaan.
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Draagframe voor uitbreidingsset 4e fiets aanbouwen

1. Snelspanner (24) openen en losdraaien.
2. Draagframe (29) van de fietsendrager afnemen.
3. Klemmen (25) met bouten (26) losdraaien en houder (27) 

en (28) omlaag schuiven.

4. Houder (27) en (28) op het draagframe (12) schuiven en 
bouten (26) aandraaien.

5. Gespen (15) met bouten (13), sluitringen (14) en moeren (16) 
zo ver aandraaien dat de gespen (15) nog kunnen worden 
gedraaid.

6. Draagframe (12) tegen de fietsendrager aan plaatsen, 
snelspanner (24) bevestigen.

7. Draagframe (12) met de snelspanner (24) vastklemmen.
8. Lakbeschermfolie (18) op de achterklep (23) plakken. De maat 

(A) moet ca. 200 mm bedragen.
9. Haak (22) aan de achterklep van het voertuig inhangen en 

spanriemen (19) met de gespen (15) vasttrekken.

Montage van de fietsen

Fietsen monteren voor uitbreidingsset 3e fiets

1. De eerste twee fietsen monteren, zie de montage- en 
gebruiksaanwijzing van de fietsendrager P22/P32.

2. De derde fiets net als de eerste positioneren en met de houder 
(2) van de tweede fiets naar de derde fiets toe op een geschikte 
plaats bevestigen.

3. Klem (30) met bout (31) vastdraaien, met sleutel (1) 
vergrendelen en sleutel (1) wegnemen.

4. Spanriemen vasttrekken, zie de montage- en 
gebruiksaanwijzing van de fietsendrager P22/P32.

Let op
Bij het verschuiven van de houders (27) en (28) is er kans op 
inknellen.
Let erop dat de handen niet in de zich vormende spleet van de 
klemmen (25) ingekneld raken.

Let op
De haken (22) mogen niet aan kunststof onderdelen (bijv. 
achterspoiler) en glazen ruiten worden ingehangen.

Gevaar voor ongevallen en letsels!
De fietsendrager voor de aanhangvoorziening is uitsluitend 
geschikt voor het transporteren van fietsen.
Er mogen alleen fietsen met een gewicht van elk max. 30 kg op 
de fietsendrager worden getransporteerd. 
Daarbij mag de maximaal toegestane draaglast van de 
fietsendrager, de steunlast van de aanhanginrichting alsmede 
het toegestane totale gewicht en de maximaal toegestane aslast 
van het voertuig (zie gebruiksaanwijzing van het voertuig) in 
geen geval worden overschreden. Bij het negeren van deze 
instructie zou de fietsendrager samen met de gemonteerde 
fietsen van het voertuig los kunnen raken en daardoor u en 
andere personen kunnen verwonden of een ongeluk kunnen 
veroorzaken.
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Gevaar voor ongevallen en letsels!
De fietsen moeten zo gelijkmatig mogelijk en met een laag 
zwaartepunt op de fietsendrager worden bevestigd en met een 
houder aan het fietsframe en met spanriemen aan de voor- en 
achterwielen tegen omlaagvallen worden geborgd.
Vóór de montage moeten kinderzitjes en alle losse onderdelen 
als bijv. flessen, zadeltassen enz. van de fietsen worden 
verwijderd en opgeborgen. 
Bij veronachtzaming zouden de fietsen en/of de losse 
onderdelen tijdens de rit van het voertuig los kunnen raken en 
bij andere verkeersdeelnemers een ongeluk en daarmee 
verbonden letsels en materiële schade kunnen veroorzaken.

Kans op letsels!
Voer de montage en de demontage van de fietsen met een 
tweede persoon uit.
Beveilig de fietsen tegen wegglijden en kantelen.

Let op
Zware fietsen dicht bij het voertuig en lichte fietsen (bijv. 
kinderfietsen) verder achter op de fietsendrager monteren.
De eerste fiets met de tandkrans naar het voertuig toe gericht 
monteren.

Let op
Houder uitsluitend aan het fietsframe monteren. Er mogen geen 
onderdelen, bijv. schakel- en remkabels, worden ingeklemd.
Defecte klemmen moeten onmiddellijk worden vervangen.

Aanwijzing
De stifttappen van de houders moeten met regelmatige 
tussenpozen worden schoongemaakt en gesmeerd zodat een 
vastlopen van de draaigrepen wordt voorkomen.
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Fietsen monteren voor uitbreidingsset 4e fiets

1. De eerste drie fietsen monteren, zie de montage- en 
gebruiksaanwijzing van de fietsendrager P22/P32.

2. De vierde fiets net als de tweede positioneren en met de houder 
(17) van de derde fiets naar de vierde fiets toe op een geschikte 
plaats bevestigen.

3. Klem (32) met bout (33) vastdraaien, met sleutel (1) 
vergrendelen en sleutel (1) wegnemen.

4. Spanriemen vasttrekken, zie de montage- en 
gebruiksaanwijzing van de fietsendrager P22/P32.

Fietsendrager kantelen
De fietsendrager P22 + uitbreidingsset voor max. 3 fietsen kan 
voor het beladen en lossen van het voertuig worden gekanteld, zie 
de montage- en gebruiksaanwijzing van de fietsendrager P22/P32.

Draagframe uit elkaar/in elkaar klappen
Het draagframe kan voor plaatsbesparende berging worden 
afgeklapt, zie de montage- en gebruiksaanwijzing van de 
fietsendrager P22/P32.

Voorbereiding op het rijden

Wanneer de fietsendrager niet compleet is beladen, moet erop 
worden gelet dat:
• niet benodigde houders volledig dichtgedraaid en vergrendeld 

zijn
• alle sleutels weggenomen en opgeborgen zijn
• de houder voor de derde fiets opgeborgen is
• de spanriemen van alle wielgoten zijn gesloten.

Fietsen afnemen
De demontage van de fietsen gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Let op
Zware fietsen dicht bij het voertuig en lichte fietsen (bijv. 
kinderfietsen) verder achter op de fietsendrager monteren.
De eerste fiets met de tandkrans naar het voertuig toe gericht 
monteren.

Let op
Houder uitsluitend aan het fietsframe monteren. Er mogen geen 
onderdelen, bijv. schakel- en remkabels, worden ingeklemd.
Defecte klemmen moeten onmiddellijk worden vervangen.

Aanwijzing
De stifttappen van de houders moeten met regelmatige 
tussenpozen worden schoongemaakt en gesmeerd zodat een 
vastlopen van de draaigrepen wordt voorkomen.

Aanwijzing
Het kantelen geldt alleen voor de koppelingsdrager P22 + 
uitbreidingsset (best.-nr. 19520) voor max. 3 fietsen.
Met de koppelingsdrager P32 + uitbreidingsset (best.-nr. 19530) 
voor max. 4 fietsen is het kantelen niet meer mogelijk.
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Gevaar voor ongevallen en letsels!
Alle schroefverbindingen en bevestigingen van de fietsendrager 
en van de fietsen moeten na iedere montage, vóór iedere rit en 
ook tijdens een lange reis op stevige montage worden 
gecontroleerd en indien nodig worden aangedraaid. Deze 
controle dient afhankelijk van de hoedanigheid van de rijbaan 
regelmatig te worden herhaald. De verlichting moet vóór iedere 
rit eveneens op onberispelijke functionaliteit worden 
gecontroleerd. Als dit wordt nagelaten zou de fietsendrager 
samen met de gemonteerde fietsen los kunnen raken van het 
voertuig en daardoor u en andere personen verwonden of een 
ongeluk kunnen veroorzaken.

Let op
De nummerplaat en de nummerplaatverlichting van de 
fietsendrager mogen niet worden bedekt.
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Algemene veiligheidsinstructies
De houder van het voertuig is ervoor verantwoordelijk dat zijn 
gezichtsveld en zijn gehoor niet door de lading of de hoedanigheid 
van het voertuig wordt belemmerd. Hij dient ervoor te zorgen dat 
het voertuig en de lading volgens de voorschriften functioneren en 
dat de verkeersveiligheid van het voertuig door de lading niet 
negatief wordt beïnvloed. 
De voorgeschreven verlichting en de verlichtingsvoorzieningen 
moeten ook overdag aanwezig en operationeel zijn.

Deze montage- en gebruiksaanwijzing bevat de algemene 
registratie van de fietsendrager voor aanhanginrichtingen en moet 
altijd in het voertuig aanwezig zijn.

Neem de desbetreffende bepalingen voor het gebruik van 
fietsendragers in het land van toepassing in acht.

Uebler GmbH
Sandäcker 7
D-91301 Forchheim

Tel.: +49 (0)9191 7362-0
Fax: +49 (0)9191 7362-77
E-Mail: info@uebler.com
Internet: www.uebler.com

Stand: 01.2011

Gevaar voor ongevallen en letsels!
De in deze montage- en gebruiksaanwijzing vermelde 
werkzaamheden en veiligheidsinstructies moeten beslist 
worden nageleefd. 
De fietsendrager voor de aanhanginrichting dient uitsluitend 
voor het transporteren van fietsen te worden gebruikt. De 
fietsendrager is niet geschikt voor toepassing op vrij terrein.
Alle schroefverbindingen en bevestigingen van de fietsendrager 
en van de fietsen moeten na iedere montage, vóór iedere rit en 
ook tijdens een lange reis op stevige montage worden 
gecontroleerd en indien nodig worden aangedraaid. Deze 
controle dient afhankelijk van de hoedanigheid van de rijbaan 
regelmatig te worden herhaald. 
Tijdens het rijden moet de chauffeur via de achteruitkijkspiegel 
de fietsendrager en de fietsen vanwege eventuele 
verschuivingen/verplaatsingen in de gaten houden. Bij 
veranderingen moet met een lagere snelheid de volgende 
stopmogelijkheid worden genomen en moeten 
schroefverbindingen en bevestigingen van de fietsendrager 
resp. fietsen worden aangedraaid.
Als dit wordt nagelaten zou de fietsendrager en/of de lading los 
kunnen raken van het voertuig en daardoor u en andere 
personen kunnen verwonden of een ongeluk kunnen 
veroorzaken.

Gevaar voor ongevallen en letsels!
Gebruik geen smeermiddelen aan vooraf gemonteerde 
schroefverbindingen. De schroefverbindingen zouden daardoor 
los kunnen raken en de fietsendrager samen met de 
gemonteerde fietsen los kunnen raken van het voertuig en 
daardoor u en andere personen verwonden of een ongeluk 
kunnen veroorzaken.

Gevaar voor ongevallen!
Vóór het begin van de rit moet de functie van de verlichting 
worden gecontroleerd. Bij een ingeschakelde mistachterlamp 
aan de fietsendrager moet de mistachterlamp aan het voertuig 
zijn uitgeschakeld, d.w.z. ze mogen niet tegelijkertijd branden. 
Bij voertuigen waarvan de typegoedkeuring voor het eerst na de 
01.10.1998 is gegeven, mag het aangebouwde draagsysteem 
achter of de getransporteerde lading het derde remlicht van het 
voertuig niet bedekken. Het derde remlicht van het voertuig moet 
zichtbaar zijn: rechts en links gerelateerd aan de langsas van het 
voertuig - met een horizontale hoek van 10°, naar boven toe 
gerelateerd aan de lichtrand - met een verticale hoek van 10° en 
omlaag - gerelateerd aan de onderste lichtrand - met een verticale 
hoek van 5°. Wanneer deze waarden niet worden aangehouden, 
moet er een "derde" extra remlicht worden aangebouwd.

Gevaar voor ongevallen
De montage van de fietsendrager en van de fietsen veroorzaakt 
een ander rij- en remgedrag en een andere zijwindgevoeligheid 
van het voertuig. De maximale snelheid van 130 km/h mag niet 
worden overschreden.
De fietsen mogen niet met zeilen, beschermhoezen e.d. worden 
afgedekt, omdat daardoor het raakvlak van de wind en het 
rijgedrag sterk worden beïnvloed.
Zware lading in de bagageruimte zo ver mogelijk naar voren toe 
plaatsen om een te grote last aan de achterkant van het voertuig 
te vermijden.
Pas de manier van rijden aan de hoedanigheid van de weg, het 
verkeer en de weersomstandigheden aan en rijd bijzonder 
voorzichtig, wanneer u met een beladen fietsendrager 
onderweg bent.

Gevaar voor ongevallen
Wanneer de lading meer dan 40 cm buiten de rand van het 
lichtschijnoppervlak van de markerings- en achterlichten van het 
draagsysteem uitsteekt, moet dit kenbaar worden gemaakt, en 
wel aan de zijkant maximaal 40 cm voor de rand en maximaal 
150 cm boven de rijbaan, naar voren toe met een lamp met wit 
en naar achteren toe met een lamp met rood licht.
Bij het transport van de fietsen moeten de naar de zijkant 
uitstekende fietsen extra worden gekenmerkt.
Bij ritten in het donker moeten de achter- en zijreflectoren van 
de fietsen worden afgedekt, zodat een verkeerd beeld van de 
achterverlichting van het voertuig wordt vermeden en andere 
weggebruikers niet gehinderd of geïrriteerd raken.

Let op
Indien het voertuig met een elektrische achterklep is uitgevoerd, 
moet bij een gemonteerde fietsendrager op de noodzakelijke 
vrije ruimte worden gelet. Indien mogelijk moet de elektrische 
achterklep gedeactiveerd en handmatig bediend worden.
Vóór het gebruik van een autowasinstallatie moet de 
fietsendrager worden gedemonteerd. De fietsendrager, het 
voertuig en/of de autowasinstallatie kan anders beschadigd 
raken.

Aanwijzing voor milieubescherming
Demonteer de fietsendrager als hij niet wordt gebruikt, om het 
brandstofverbruik te minimaliseren.
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