
Cykelholdere
Markedets største udvalg af cykelholdere

Stor erfaring og ingen tvivl om vi har sjælen med omkring
cykelholdere . Vi var med fra starten for 20 år siden, og har
bygget markedet op af platforms-cykelholdere



Cykelholdere til anhængertræk

PRO-USER AMBER DELUXE
Yderst robuste cykelholdere til konkurrencedygtige priser

• Monteres nemt og solidt uden brug af værktøj på anhængertrækket

• Aflåselige og justerbare cykelstel-holdere

• Jaeger-stik til både 7- og 13pol stik

• Tågebaglygte og baklygte er inkl.

• Vippefunktion for adgang til bilens bagagerum

Model Amber 1 kan ikke vippe

• Nedfældbar U-bøjle

• Cykelafstand 19 cm

• Kompakt design

• Skal samles

• Lastkapacitet / egenvægt:

Amber 1  30 kg  /  9.5 kg

Amber 2  45 kg  /  15 kg

Amber 3  60 kg  /  16 kg

Amber 4  60 kg  /  19 kg

91736DK  Amber 1 DKK 1.699,00  

91729DK  Amber 2 DKK 2.349,00  

91731DK  Amber 3 DKK 2.899,00  

91733DK  Amber 4 DKK 3.340,00  

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

SPINDER XPLORER-X

Foldbar og med god cykelafstand, ideel til el-cykler

• Yderst nem at anvende og kan klappes helt sammen. 

• Nem adgang til bilens bagagerum via en integreret 

vippefunktion

• Monteres nemt og enkelt ned på bilens anhængertræk

• Justerbare hjulholdere

• Justerbare stelgribere 

• Justerbare gribearme gør det let at laste store som små cykler

• Ideel til carbon-stel

• Inkl. låse

• Inkl Jaegerstik til både 7- og 13-pol stik

• Tågelygte og baklygte

• Stor styrke – må laste 60kg

• Stor cykelafstand – 27 cm

• Kommer samlet

• Varenummer S11020

DKK 4.999,00

S11015 Adapter 3. cykel 1.299,-S11013 Taske  399,-S11011 Lasteskinne  439,-



ATERA STRADA SPORT M FDM

TESTVINDER
* * * * *

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

ATERA STRADA E-BIKE DK

Model ML - 120 cm

100 cm

Momemtbespænding

(også til carpon-stel)
Momemtbespænding Kompakt

BEDST I TEST - Vor mest solgte - Høj cykelbeskyttelse - nem at bruge

• Kommer samlet

• Monteres nemt på få sekunder uden værktøj. Ergonomisk håndtering

• Justerbare stelholdere med indbygget ”Carbon-protection”

• Justerbare hjulholdere med hurtigudløsere og ”Wheel-protection”

• Tågebaglygte og baklygte inkl. TÜV/GS

• Nem fodbetjent tiltfunktion. 

• Kompakt design – kun 100cm bred

• Godkendt til el-cykler. 

• Alle cykler kan aflåses samt lås til bil

• Cykelafstand 18 cm

• FDM og Feltet.dk peger på denne som bedste køb

• Lastkapacitet / egenvægt:

M2  60  /  14,9 kg

M3  66,9  /  18,1 kg

M4  68  /  19,6 kg

• 022684  Strada Sport M2 DKK  3.899,00 

• 022685  Strada Sport M3 DKK. 4.799,00 

• 022624  Adapter 4. cykel DKK  1.199,00 

SÆRLIGT TIL BREDE MTB OG EL-CYKLER. Bedst i Test

• Egenskaber som Strada Sport M, dog har denne cykelafstand på hele 23 cm

• Mulighed for at udvide med ekstra cykel med adapter

• Model ML er til ekstra store / lange el-cykler 

• E-Bike lastkapacitet 60 kg, egenvægt 14,9 kg

• E-Bike ML lastkapacitet 60 kg, egenvægt 15,8 kg

022686  Strada E-BIKE M   DKK 4.199,00 

022696  Strada E-BIKE ML DKK 4.999,00 

022635 Lasteskinne  DKK 439,00



Cykelholdere til anhængertræk

ATERA STRADA DL 

ATERA GENIO PRO
Genio Pro er nyeste cykelholder fra tyske Atera. Udover det flotte design, har den egenskaber, som gør den i stand til at medbringe alle typer 

af cykler, såsom helt almindelige hverdags cykler, MTB, race, børnecykler, el-cykler i alle størrelser og længder samt cykler med brede dæk -

helt op til 4”. Alt sammen i en sublim kvalitet og med lækre detajler, som fx dens gribearme omkring cyklen er nok den mest 

cykelbeskyttende på markedet og god til dyre carbon-stel.

• Antal cykler: 2 stk - mulighed for at købe udvidelse til en 3. cykel

• Egenvægt 19,6 kg. Maks. last : 60 kg. 2x30 kg

• Cykelstelgribere : 25 - 80 mm - cykelbeskyttende - aftagelige for

nemmere cykelmontering

• Cykelafstand 21 cm

• Dækbredde : op til 4"

• Tilt-bar, for adgang til bilens bagagerum. 

• 13-pol stik og lygtesæt, inkl. tågelys og baklygte

• Produceret i en blanding stål samt aluminium

• TÜV/GS certificeret

• Varenr. 022780

DKK 6.299,00.

Tilbehør:

Ekstra cykel adapter, artikel 022781 kr. 1.199,00 

Foldbar køreskinne, artikel 022782  kr. 649,00 

Opbevaringstaske, artikel 022783  kr. 599,00 

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

Samme egenskaber som model Sport, men særlig 

velegnet til biler med stejl bagklap (typisk MPV-

biler/minivans/autocampere)

• Stort udtræk for nem adgang til bilens bagagerum.

• Ideel til biler som Touran, Zafira, Grand Scenic, Caravelle etc

• Egenskaber som Strada Sport, dog 

lavere vægt og større udtræk

Strada DL2 må laste 47 kg, egenvægt 12,5 kg

022600 DKK 4.799,00

Strada DL3 må laste 45 kg, egenvægt 14,5 kg

022601 DKK 5.699,00

Strada DL4 må laste 63 kg, egenvægt 15,5 kg

022601+022611 DKK 6.898,00 

ATERA STRADA EVO
Premium cykelholder i nyeste design

• Egenskaber som Strada DL samt i tillæg:

• Aftagelige stel-holdere for nemmere montering af cykler

• Designbaglygter

• Godkendt til el-cykler 

• Cykelafstand 19 cm

• Kommer samlet

Strada EVO2 må laste 60 kg, egenvægt 16,5 kg

022700  DKK 5.699,00 

Strada EVO3 må laste 66 kg, egenvægt 19,8 kg

022701  DKK 6.599,00 

Strada EVO4 må laste 66 kg, egenvægt 20,8 kg

022701+022711  DKK kr. 7.064,00 



SARIS SOLO

SARIS GUARDIAN

SARIS GRANFONDO

Særlig velegnet til cykler med carbonstel samt bemærk at både bilens 

lygter og nummerplade går fri. Cyklerne fikseres solidt

med forhjul og baghjul. 

Ingen kontakt til cykelstel – go til carbon-stel. 

Udelukkende 26”-29”. 

Evighedsgaranti. 

Se vogntabel på tourgear.dk.

SA872  DKK 2.399,00 

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

Made in USA 

Findes til enten 2 eller 3 cykler. 

Sammenklappelig 

Evighedsgaranti 

Se vogntabel på tourgear.dk

Passer både til hatchback, st,car og sedan

Hægtes på bagklappen med remme og bløde 

Softcoated bløde beslag imod bil

SA1053S  2 cykler  DKK 699,00  

SA1054S  3 cykler  DKK 799,00  

Made in USA

Praktisk cykelholder til blot 1 cykel. Fylder ikke meget. 

Anbefales til mindre dagligdagsture. Leveres med 

evighedsgaranti. 

Se vogntabel på tourgear.dk

Hægtes på bagklappen med remme og bløde softcoated

beslag

Evighedsgaranti

SA102 

DKK 499,00 

MENABO MISTRAL

Cykelholder til blot 3 cykler

Sammenklappelig 

Se vogntabel på tourgear.dk

Hægtes på bagklappen med remme og bløde softcoated

beslag

009000 

DKK 699,00 

BAGKLAP-
CYKELHOLDERE



Over 1 million Bones er solgt på hjemmemarkedet i USA. 

Unikt for en bagklaps-cykelholder har tyske TÜV/GS godkendt 

den. 

Du får en yderst stabil og cykelbesykttende cykelholder med Bones. 

Ingen dele kan ruste  - miljøvenligt genbrugsplast. 

Er sammenklappelig 

3 fikseringspunkter pr cykel. 

Evighedsgaranti. 

Se vogntabel på tourgear.dk

Hægtes på bagklappen med remme og bløde softcoated beslag.

SA805  2 cykler  DKK 1.299,00 

SA801  3 cykler  DKK 1.499,00 

SARIS BONES

SARIS BONES EX

Denne model passer til endnu flere bilmodeller end nogen anden på markedet. Også 

mange biler med tagspoiler. Se vogntabel på tourgear.dk

Cykelbeskyttende montering

Bilbeskyttende

Passer til endnu flere bilmodeller end nogensnide OGSÅ MANGE MED TAGSPOILER

Let egenvægt

Konstrueret af 100% genbrugsmaterialer

Rustfri materialer

Stærk konstruktion

Unik fiksering af cykler på 3 punkter

Made in USA

Evighedsgaranti,

Bløde softcoated beslag imod bil

SA804 2 cykler  DKK 1.599,00

SA803 3 cykler  DKK 1.799,00 

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

MODULA E-BIKE

Bemærk nummerplade og baglygter går fri. Også godkendt til 

transport af el-cykler. 

Cyklerne står yderst stabilt i hjulholderne og gribearmene er med blød gummibelægning for 
optimal sikring og beskyttelse af cyklerne.
Du kører 100% lovlig med denne i ind- og udland, da baglygter og bilens nummerplade går fri

Let aluminiums konstruktion - sort lakeret
Aflåselige gribearme
Maks total last 45 kg
Muligt at klappe den sammen
Dækstørrelser op til 2,5"

MOCS0252  DKK 2.199,00 

BAGKLAP-
CYKELHOLDERE



GIRO AF+

BEDST I TEST. Robust tagcykelholder

• Nem fastgøring af cyklen i praktisk højde 

• Inkl. lås til cykel og til bil

• Aluminiums-udførsel

• CityCrash certificeret

• Passer til alle typer tagbøjler

• Varenr 082227

DKK 949,00

GIRO SPEED

• Nem og hurtig fastgøring af cyklen 

• Inkl. lås til cykel og til bil

• Aluminiumsudførsel

• CityCrash certificeret

• Passer til alle typer tagbøjler

• Varenr. 082221

DKK 1.099,00

Forhjuls-holder 082223 – DKK 499,00

WB200

• Quick Dock™ snap montering i T-spor.

• SmartMount forgaffel-holder. 

• Også til skivebremser

• Lås

• Varenr WB200

DKK 1.099,00

De angive nettopriser er excl. moms. Ret til ændringer forbeholdes 

PRO-USER BRILLIANT 

Yderst sikker og stabil kompakt saks-

cykelholder

• Kan laste op til 2 cykler

• Nem af- og påmontering på bilens 

anhængertræk

• Monteres uden brug af værktøj

• Sammenklappelig for nem 

opbevaring i fx bil

• Inkl. taske

• Inkl, bløde polstinger

• Inkl. cykel-stel gribere

• Inkl. ekstra lang spænderem

• Maks. Last 2x 20kg

• Egenvægt 6,5 kg

• Varenummer 91533DK

DKK 599,00

BASIC SAKS-CYKELHOLDER 

Kompakt cykelstativ til anhængertræk, som nemt kan klappes 

sammen og fx opbevares i bagagerum

• Kan rumme op til 2 cykler eller fx et barnevognsstel

• Blød skumpolstring

• Maks belastning 30 kg

• Sikringslås

• Egenvægt 3,1 kg
• Varenummer 31-00863

DKK 349,00

2919  Lygtebom 7-pol  kr. 299,00 

160641  Lady-bike adapter kr. 199,00 

TAG-CYKELHOLDERE
SAKS-CYKELHOLDERE
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