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Uitgever: Croozer GmbH 
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D-50825 Keulen 
Duitsland

Alle rechten op deze handleiding berusten bij Croozer GmbH.
Teksten, opgaven en afbeeldingen in deze handleiding mogen niet verveel-
voudigd, verspreid of voor concurrentiedoeleinden onbevoegd gebruikt of aan 
derden meegedeeld worden.

Verdere handleidingen voor het gebruik van dit voertuig kun je bij Croozer 
GmbH bijbestellen of onder www.croozer.com downloaden. Deze handleiding 
is met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Mocht je toch fouten vaststellen, 
dan zijn wij dankbaar als je ons daarop wijst. 
 
Concept, tekst, grafische vormgeving en redactie:  
W. Piontek, www.technik-transparent.de 

Foto´s: W. Piontek en Croozer GmbH
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Beschrijving

Beschrijving

Croozer Cargo Basis + =

Borgsystemen

Click & Crooz® borgsysteem

voor trekstang en zwenkwiel

gewoon de knop indrukken en er inschuiven, klikt automa-
tisch vast, losmaken met druk op de knop 

Levering

trekstang zwenkwiel

bolderkarset
trekstang, 

zwenkwiel, tas, 
zwenkwielbevestiging

Croozer Cargo 
met bolderkarset

tas

 
zwenkwielbevestiging +  

twee schroeven, twee sluitringen, 
twee schuifblokjes, een inbus-

sleutel
handleiding
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Veiligheidsinstructies

Waarvoor is de bolderkarset bedoeld?
De bolderkarset is bedoeld voor de montage aan de Croo-
zer Cargo fietsaanhangers vanaf modeljaar 2019.   

Waarvoor is de bolderkarset niet geschikt?
De bolderkarset mag niet aan Croozer Cargo-modellen 
van voor 2018 of aan fietsaanhangers van andere fabri-
kanten worden gemonteerd omdat de bevestigingsmoge-
lijkheden hiervoor niet geschikt zijn.

Voor schaden, die als gevolg van niet-naleving van deze 
voorschriften kunnen ontstaan, aanvaardt Croozer GmbH 
geen aansprakelijkheid. 

Aanduidingen en conventies
De aanduidingen 'rechts' en 'links' zijn in deze handleiding, 
indien niet anders aangegeven, altijd in rijrichting. 

Toegepaste normen
Er is rekening gehouden met de volgende normen:  

EN 15918:2011 + A2:2017 
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Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies
Symbolen en waarschuwingen

Deze waarschuwing wijst op een gevaar dat ernstige 
verwondingen of de dood tot gevolg heeft, indien de be-
treffende instructies niet goed worden opgevolgd.

Deze waarschuwing wijst op een gevaar dat ernstige 
verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben, indien 
de betreffende instructies niet goed worden opgevolgd.

Deze waarschuwing wijst op een gevaar dat lichte ver-
wondingen tot gevolg kan hebben, indien de betreffende 
instructies niet goed worden opgevolgd.

Deze waarschuwing wijst op dreigend gevaar voor de 
Croozer Cargo of het milieu, indien de instructies niet 
goed worden opgevolgd.

Tip:   Hier krijg je een tip voor de omgang met de Croozer 
Cargo bolderkarset.

Lees en neem deze handleiding en de hand-
leiding van de fiestaanhanger in acht!
Deze handleiding bevat informatie die voor je eigen veilig-
heid en die van andere verkeersdeelnemers heel belang-
rijk is. Lees daarom de hele handleiding zorgvuldig door 
en houd je nauwkeurig aan de aanwijzingen. Als er iets 
onduidelijk blijft, neem dan contact op met je Croozer-han-
delaar. Bewaar de handleiding voor later gebruik. Neem 
ook de handleiding van de fietsaanhanger in acht. Deze 
bevat meer belangrijke informatie voor het gebruik van de 
Croozer Cargo in combinatie met de bolderkarset.  

Croozer Cargo als bolderkar
De Croozer Cargo met een bolderkarset is niet toegestaan 
voor joggen en skaten. De maximale snelheid is wandel-
tempo. 

Meenemen van bagage
Beveilig altijd de bagage in een bolderkar om het ongewild 
verschuiven van het zwaartepunt te voorkomen, hetgeen 
de veiligheid van de bolderkar in gevaar brengt. Transpor-
teer geen voorwerpen die groter zijn dan de bolderkar. Be-
vestig geen bagage zoals tassen buiten aan de bolderkar. 
Deze beïnvloeden de stabiliteit en rijeigenschappen van 
de bolderkar, hetgeen ongevallen met levensgevaarlijke 
verwondingen tot gevolg kan hebben. Kleinere voorwer-
pen kun je in het vak in de binnenruimte van de bolderkar 
stoppen.

Montage, onderhoud en reparatie
Vakkundige montage en reparatie
De bolderkarset moet deskundig worden gemonteerd. Let 
op de instructies voor de correcte montage. Raadpleeg bij 
twijfel een vakhandelaar. Reparaties mogen alleen vak-
kundig met gebruik van originele onderdelen, bij voorkeur 
door een vakhandel, worden uitgevoerd. Niet-vakkundige 
montage of reparaties kunnen ongevallen met levensge-
vaarlijke verwondingen tot gevolg hebben. 

Geschikte accessoires en originele reserveonderdelen
Gebruik alleen door Croozer GmbH  toegelaten toebeho-
ren en originele onderdelen. Alleen deze onderdelen zijn 
voor de Croozer Cargo veilig. Raadpleeg bij twijfel een 
vakhandelaar. Het gebruik van niet toegelaten acces-
soires of ongeschikte reserveonderdelen kan ongevallen 
met levensgevaarlijke verwondingen tot gevolg hebben. 
Voor schade als gevolg daarvan aanvaardt Croozer GmbH  
geen aansprakelijkheid. 

Technische toestand
De Croozer Cargo bolderkar mag alleen in technisch 
perfecte staat worden gebruikt en moet regelmatig worden 
gecontroleerd op beschadigingen aan wielen, frame, stof-
fen kap en borgpennen. Schaden moeten vóór verder ge-
bruik vakkundig, bij voorkeur door een vakhandel, worden 
verholpen. 
Het rijden met een technisch niet foutloze 
Croozer Cargo kan ongevallen met levensgevaarlijke ver-
wondingen tot gevolg hebben.
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Croozer Cargo inrichten als  bolderkar

Croozer Cargo inrichten als  
bolderkar
Om het zwenkwiel en de trekstang te kunnen bevestigen, 
moet eerst de zwenkwielbevestiging worden gemonteerd. 
Hiervoor heb je een sleufschroevendraaier en de meege-
leverde inbussleutel 6 mm nodig. Als je een momentsleutel 
hebt, gebruik deze dan met een inbus-bit van 6 mm.

Zwenkwielbevestiging monteren
1.  Verwijder de dissel. 

2.  Kantel de Croozer Cargo naar achteren.

Tip:  Zorg ervoor dat het vlak onder de Croozer schoon 
en glad is, om de stof van de koets niet vuil te ma-
ken of te beschadigen. 

3.  Verwijder met een schroevendraaier de twee doppen 
(1) uit het voorste deel van de  Croozer Cargo.

4.  Steek een sluitring (2) op de inbusschroef (3) en steek 
deze door een van de twee boringen in het frame van 
de Croozer Cargo en schroef een schuifblokje (4) 
zover op de schroef dat de bovenkant van de schroef 
gelijk met het schuifblokje (4) ligt, de schroef mag er 
niet uitsteken.

5.  Ga op dezelfde wijze te werk met de tweede schroef.

Tip:   De schroeven moeten gelijk met de schuifblokjes 
liggen. Als ze er te ver uitsteken, kan de zwenkwiel-
bevestiging niet op het schuifblokje worden gescho-
ven.

6.  Positioneer de zwenkwielbevestiging (5) boven de 
schuifblokjes (4). Schuif de zwenkwielbevesting (5) 
op de schuifblokjes. Druk hierbij de veren (6) van de 
schuifblokjes omlaag tot ze helemaal in de zwenkwiel-
bevestiging zitten.

7.  Lijn de zwenkwielbevestiging exact parallel uit aan de 
rand van de stof en het frame.

8.  Schroef de twee inbusschroeven (3) met een inbus-
sleutel 6 mm zo ver mogelijk vast of als je een mo-
mentsleutel gebruikt met 6-8 Nm vast.

2 3

4

5

3

3

1

6
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Croozer Cargo inrichten als bolderkar 

Zwenkwiel, trekstang en tas monteren en 
demonteren
Zwenkwiel monteren
1. Zet de Croozer Cargo op de wielen en til hem aan de 

voorkant iets op.

2. Steek het zwenkwiel (1) in de zwenkwielbevestiging 
(2) en draai het naar achteren.

Trekstang monteren
3. Druk de knop (3) in en steek het bovenste deel van de 

trekstang (4) in het onderste deel van de trekstang (5) 
tot de knop (3) hoorbaar en zichtbaar in een van de 
drie gaatjes (6) vastklikt.  

Tip:   Je kunt de lengte van de trekstang aanpassen aan 
je lichaamslengte door de knop (3) in een van de 
drie gaatjes (6) te laten vastklikken.

4.   Controleer of de trekstang goed is vastgeklikt door aan 
beide kanten te trekken.

Controleer of beide kanten van de trekstang goed zijn 
vastgeklikt en niet los kunnen raken! Als de twee delen 
van de trekstang niet goed zijn vastgeklikt, kunnen ze bij 
het trekken losschieten, hetgeen ongevallen met verwon-
dingen tot gevolg kan hebben.

5. Houd de grijze knop (8) van het Click & Crooz® borg-
systeem ingedrukt en steek de pen van de trekstang 
(7) zover in de zwenkwielbevestiging (2) tot deze 
hoorbaar en zichtbaar in het zwenkwiel vastklikt. Je 
moet het mechanisme eventueel een beetje draaien 
als je het in elkaar steekt tot de juiste positie voor het 
vastklikken is gevonden. 

6. Controleer of de trekstang en het zwenkwiel goed zijn 
vastgeklikt door de trekstang naar boven te trekken.

Controleer of de trekstang en het zwenkwiel goed zijn 
vastgeklikt en niet los kunnen raken! Als de trekstang en 
het zwenkwiel niet goed zijn vastgeklikt, kan het zwenk-
wiel los gaan, hetgeen ongevallen met verwondingen tot 
gevolg kan hebben.

2

1

5

4

3

6

3

7

2

Klik!

Klik!

8
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Croozer Cargo inrichten als bolderkar 

7. Druk voor het demonteren van het zwenkwiel en de 
trekstang op de knop (8) en trek de trekstang er om-
hoog en het zwenkwiel er omlaag uit. 

Rij nooit met een gemonteerd zwenkwiel en gemon-
teerde trekstang als je de Croozer Cargo gebruikt als 
fietsaanhanger! Het zwenkwiel of de trekstang zou tegen 
hindernissen aan kunnen stoten, hetgeen ongevallen met 
verwondingen tot gevolg kan hebben.

Tas bevestigen
8.   Leg de flap (9) van de tas om de voorste buis (10) van 

het frame en druk de klittenbanden op elkaar.

9.  Onderin de Croozer Cargo en aan de achterkant 
van de tas zitten nog twee klittenbanden (11 en 12). 
Druk de klittenbanden (11 en 12) op elkaar (13). Zo 
voorkom je dat de tas tijdens het rijden heen en weer 
slingert.

10

9

11

12

13

8
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Croozer Cargo inrichten als bolderkar 

Bijzonderheden bij gebruik als bolderkar 

Snelheid  
De bolderkar mag alleen worden geduwd of getrokken. 
Hogere snelheden dan stapvoets zijn niet toegelaten. Bij 
het joggen of skaten kan de lading plotseling verschuiven 
waardoor de bolderkar ongecontroleerd kan gaan bewe-
gen. Om deze reden mag hij niet worden gebruikt om te 
skaten of joggen. 

De bolderkar is niet toegelaten voor het inline skaten 
en voor het joggen. Joggen of skaten met de bolderkar 
kan ongevallen met levensgevaarlijke verwondingen tot 
gevolg hebben.

Bijlading en gewichtsverdeling
De maximale bijlading van de bolderkar komt overeen met 
de bijlading bij de aanhanger. 

Verdeel de lading zo dat het zwaartepunt in het midden en 
in ieder geval niet achterin de kar ligt. De bolderkar zou 
anders bij het trekken over een stoeprand naar achteren 
kunnen kantelen. Een gelijkmatig beladen bolderkar kan 
eenvoudiger worden bestuurd en het is ook beter voor het 
materiaal.

Overschrijd nooit de maximale bijlading! De Croozer 
Cargo zou beschadigd kunnen worden. Zorg voor 
een gelijkmatige gewichtsverdeling. Als er achterin de 
bolderkar te veel gewicht is, zou de Croozer Cargo naar 
achteren kunnen kantelen, hetgeen beschadigingen van 
de Croozer Cargo tot gevolg kan hebben.

Bolderkar parkeren

Parkeer de Croozer Cargo alleen op vlakke ondergronden 
en beveilig hem altijd tegen wegrollen. 

Tips voor het gebruik van de bolderkar
• Rij niet op trappen en neem geen grotere hindernissen. 

De Croozer Cargo zou beschadigd kunnen worden.
• Til de bolderkar over stoepranden of andere hindernis-

sen. Als het zwenkwiel tegen de stoeprand botst, zou 
deze beschadigd kunnen worden.

• Laat bij het trekken van de bolderkar nooit de trekstang 
los. De bolderkar zou weg kunnen rollen.

maximale bijlading (bagage) 40 kg (88 lbs)
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Reinigen, opslaan, verwijderen

Reinigen, opslaan, verwijderen
Hier gelden de in de aanwijzing van de Croozer Cargo 
beschreven voorschriften.

Waarborg en garantie
De wettelijke aansprakelijkheid voor verborgen gebreken 
geldt. Schade als gevolg van ondeskundige belasting, ge-
weld, onvoldoende onderhoud of normale slijtage is uitge-
sloten van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken. 
De duur van de wettelijke garantie is afhankelijk van de 
specifieke nationale voorschriften.

Serviceaanwijzingen
Als er iets niet in orde is met de bolderkar, neem dan con-
tact op met de dealer. De dealer zal je probleem aan ons 
voorleggen. Voor de indiening hebben wij of je dealer het 
originele verkoopbewijs nodig.
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Croozer Cargo inrichten als bolderkar 

CONTACT
Croozer GmbH 
Oskar-Jäger-Straße 125
D-50825 Keulen
Duitsland
info@croozer.com
www.croozer.com www.croozer.com


