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BEPALINGEN 

De montage van de fietsendrager dient te allen tijde te gebeuren door een vakbekwaam persoon. Er zijn 

veel verschillende typen kampeerauto’s. Daarom geldt deze instructie als een algemene richtlijn. Derhalve 

accepteert Memo-Europe geen aansprakelijkheid aangaande afwijkingen ten opzichte van de 

daadwerkelijke situatie. Technisch inzicht, innoviteit en handigheid van de monteur zijn noodzakelijk voor 

een correcte montage. Neemt u in het geval van twijfel altijd contact op met Memo. Wij helpen u graag 

verder. 

Monteer de opklapbare fietsendrager uitsluitend op een kampeerauto met Al-Ko chassis of een ander, 

eventueel verlengd of verstevigd chassis, dat geschikt is voor montage van de drager. Bij twijfel dient u 

contact op te nemen met Memo-Europe. 

Memo Handelsonderneming kan op geen enkele mogelijke wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige 

schade veroorzaakt door montage. Ook kan Memo Handelsonderneming niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor de gevolgen die voortvloeien uit foutieve en/of onbekwame montage. 

Het is absoluut verboden de fietsendrager, op welke wijze dan ook, te modificeren. Indien aan deze 

conditie geen gevolg gegeven wordt, vervalt de garantie en de typegoedkeuring op dit product.  

 

 

EIGENSCHAPPEN 

Artikelnummer 25300 

Eigengewicht 16 kg. 

Draaggewicht Maximaal 75 kg. 

Breedte 1750 mm. 

Diepte 680 mm. (opgeklapt 240 mm.) 
 

DE MAXIMALE BELASTING VAN DE FIETSENDRAGER IS 75 KG. 

• Wij adviseren de drager te verwijderen bij stalling 

• Na circa 10 km. rijden, adviseren wij u te controleren of de fietsen stevig vast staan 

• Om diefstal te voorkomen, adviseren wij een anti-diefstal slot (niet meegeleverd) te 

installeren en losse onderdelen te verwijderen. 
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DOOS 1 

Positie Artikel no. Omschrijving Maat/spec. Aantal Controle 

1 200-01 Lichtlijst M-Star E (incl. sticker) 1850  mm 1  

2 200-04 Aluminium staanders rond Ø 30 mm 2  

3 200-05 Aluminium dwarsligger rond Ø 30 mm 1  

4 200-09 Aluminium fietsgoot 1750 mm 2  

5 200-13 Opklapbare stalen arm (links)  1  

6 200-14 Opklapbare stalen arm (rechts)  1  
 

DOOS 2  

TOEBEHOREN FIETSGOOT 

Positie Artikel no. Omschrijving Maat/spec. Aantal Controle 

7 10052 Slotbout M6 x 25 4  

8 10053 Moer M6 4  

9 10054 Carrosseriering M6 4  

10 10055 Kartelring M6 4  

11 10056 Fietsriempje 35 cm. 4  

12 10057 Kunststof riemclipje Zwart 4  

13 10058 Kunststof eindkapje  4  

 

TOEBEHOREN CHASSISBEVESTIGING 

Positie Artikel no. Omschrijving Maat/spec. Aantal Controle 

14 200-02 Montage-adapter chassis 50 x 50 mm 2  

15 10012 Borstbout M8 x 70  2  

16 10013 Borgmoer M8 2  

17 10040 Bout M12 x 25 8  

18 10047 Carrosseriering M12 4  

 

OVERIG BEVESTIGINGSMATERIAAL 

Positie Artikel no. Omschrijving Maat/spec. Aantal Controle 

19 200-06 T-Stuk Pijpverbinder Kunststof 2  

20 200-07 Fietsvasthouder No. 2 Grijs 17 cm 1  

21 200-08 Fietsvasthouder No. 4 Grijs 40 cm 1  

22 200-16 Kunststof inslagdop Ø 30 mm 2  

23 25075-04 Spanriem kort 58 cm 1  

24 10050 Popnagel 4 x 12 mm 8  

25 10051 Moerdop pijpklem M8 8  

26 10060 Moerdop pijpklem M10 12  

27 MEM010 Identificatiesticker  1  

28 25702 Montagehandleiding  1  
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BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN 

Onderstaand treft u een lijst aan met gereedschappen die u nodig heeft voor de montage 

van de fietsendrager. Neem te allen tijde uw eigen veiligheid en die van anderen in uw 

omgeving zorgvuldig in acht! 

 

AANDRAAIMOMENTEN 

Gebruik onderstaande tabel als leidraad voor het stevig vastzetten van de fietsendrager. 

Bouten en moeren dienen na iedere 1.000 km. nagetrokken te worden of eerder bij intensief 

gebruik en onderhoud. 
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1 Schuif de staanders (pos. 2) in de armen  

(pos. 5 & 6). Doe dit zowel links als rechts en 

draai de bouten handvast. 

 

2 Monteer de chassisadapters (pos. 14) op het 

chassis met M12 bouten (pos. 17) en de 

carrosserieringen (pos. 18). Indien geen gaten 

aanwezig zijn, boor dan twee gaten met een 

‘hart tot hart’ afstand van 145 mm. 
 

3 Schuif de armen (links en rechts (pos. 5 & 6)) in 

de chassisadapters (pos. 14). Let op! De 

bediening voor het klapmechanisme behoort 

naar buiten toe geplaatst te worden. Zet de 

armen vast m.b.v. de M12 bouten (pos. 17). 
 

4 Let op! De afstand tussen de adapter en de 

staander mag niet meer bedragen dan 450 

mm. De drager dient zo dicht mogelijk tegen 

de bumper gemonteerd te worden!  
 

5 Sla met een kunststof hamer de inslagdoppen 

(pos. 22) in beide uiteinden van de dwarsligger 

(pos. 3). Monteer de dwarsligger op beide 

staanders (pos. 2) m.b.v. de kunststof T-

stukken (pos. 19). Draai deze nog niet vast. 
 

6 Houd de lichtlijst (pos. 1) voor het U-profiel 

van de armen en teken af waar de gaten in de 

achterzijde van de lichtbalk moeten komen. 

Boor links en rechts vier gaten (Ø 4,2 mm.). 

Monteer de lichtlijst m.b.v. popnagels (pos. 24) 

 

7 Schuif de riemclipjes (pos. 12) in de fietsgoten. 

Monteer de slotboutjes M6 (pos. 7) met 

carrosserie- (pos. 9) en kartelringetjes M6 (pos. 

10) en moertjes (pos. 8) losjes in de armen. 

Schuif de fietsgoot (pos. 4) over de slotboutjes.   
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 Plaats de eindkapjes (pos. 13) op de fietsgoten 

en haal de fietsriempjes (pos. 11) door de 

onderzijde van de riemclips (pos. 12)heen. 

Plaats tevens de identificatiesticker (pos. 27) 

goed zichtbaar op de drager. 

 

9 Haal alle bouten en moeren aan volgens het 

schema op pagina 5. Controleer het 

aandraaimoment met een momentsleutel. 

 

 

Optioneel kan er een gat door de arm heen geboord worden om deze met M8 

bouten (pos. 14) en borgmoeren (pos. 15) te borgen. 

BEDIENINGSHANDLEIDING 

1 Monteer de fietsvasthouders (pos. 20 & 21) 

losjes op de dwarsligger (pos. 3). Fixeer 

deze nog niet. Zo kunt u deze nog 

verplaatsen. 

 

2 Til de fiets op de fietsgoot en zorg ervoor 

dar de beide wielen in de fietsgoot staan. 

Zet de fietsen ’om en om’ op de drager 

zodat de sturen elkaar niet in de weg zitten. 

 

3 Schuif de fietsriempjes (pos. 11) door de 

riemclips (pos. 12). Fixeer de wielen met de 

bijgeleverde fietsriempjes (twee per fiets).  

 

4 Zet de eerste fiets vast met de korte 

fietsvasthouder (pos. 20). De tweede fiets 

wordt vastgezet m.b.v. de lange 

fietsvasthouder (pos. 21) om het frame. 

Draai de sterbouten stevig aan. 
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Het opklappen van de drager 

1 Draai de M10 gripbouten los aan de zijkant van 

de drager en klap de drager op. U hoeft de 

bouten niet volledig los te draaien. Draai de M10 

gripbouten weer goed handvast aan.  

 

2 Draai de M8 gripbouten los aan de zijkant van de 

armen en laat de lichtlijst naar beneden kantelen 

-zodat deze goed zichtbaar is voor het verkeer 

dat achter u rijdt- en draai de M8 gripbouten 

vast. Let op dat hier de nylon ringen weer 

aanwezig zijn.  

3 De M-Star E mag uitsluitend opgeklapt worden 

als deze in de stalling staat of in stilstand. Memo 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 

het gebruik van een opgeklapte drager in 

rijdende toestand! 

 

 

Controleer of de drager goed vast zit. Als extra zekerheid adviseren wij u om de 

meegeleverde spanband (pos. 23) om de draagarm en de staander te snoeren, 

zodat deze niet onverhoeds naar beneden kan klappen. 

 

 

 


