
HAPRO ATLAS 2 PREMIUM E-BIKE
De gewone Hapro Atlas kennen we maar al te goed, deze fi etsdrager kreeg in het verleden tot tweemaal toe het 
predicaat Beste Koop in onze Fietsdragertest. Nu is er de Atlas 2 Premium E-bike, een stevige drager speciaal voor 
de iets zwaardere e-bikes met bovendien extra ruimte tussen de goten. De sterke punten van de oude Atlas zijn 
gebleven: prijs, montage en stabiliteit. Hoewel de drager qua omvang iets minder compact is dan een aantal con-
currenten, biedt de drager wel het voordeel dat je het u-profi el met de frameklemmen kan omklappen. Hierdoor krijgt 
de drager toch een handzaam formaat. Bovendien zijn bij dit Premium model ook de lichtunits inklapbaar. De korte 
frameklemmen zorgen voor veel stabiliteit. Enig minpunt: de kantelfunctie is lastig bereikbaar. De drager is voorzien 
van antidiefstalbeveiliging op de drager en de frameklemmen. 

MONTAGE
Bij afl evering zal je eenmalig de lichtbalk en het u-profi el met de fi etsklemmen zelf moeten monteren, kwestie van 
een half uurtje werk. Montage op de trekhaak is kinderlijk eenvoudig: drager op de kogel plaatsen en beugel omhoog 
trekken. Positief: er is relatief weinig kracht voor nodig om de drager vast te zetten. Toch zit het geheel muurvast 
op de kogel. In tegenstelling tot andere fi etsdragers staat het u-profi el met de frameklemmen in het midden van de 
drager, de fi etsen komen daardoor niet snel in confl ict met elkaar. Dankzij de verstelbare wielgoten en de getande 
riempjes staan de wielen stabiel op de drager. 

RIJTEST 
Zeer stabiel. Mede dankzij de korte frameklemmen staan de fi etsen nagenoeg bewegingsloos op de drager.
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GEWICHT: 16,5 KG | STEKKER 7 OF 13-POLIG | MAX. LAADGEWICHT: 60 KG, GESCHIKT VOOR E-BIKES


