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om te fietsen
met 1 of 2 kinderen, of bagage

Met de Bobike trailer haal je het meeste uit jouw actieve 
levensstijl. 

Ongeacht het seizoen of de bestemming, jouw dagelijkse 
woon-werkverkeer wordt gemakkelijker gemaakt met 
deze lichtgewicht en eenvoudig te gebruiken fietskar. Je 
koppelt de fietskar gemakkelijk aan je fiets en vervoert 1 of 2 
kinderen plus een kleine lading in de ‘achterbak’ (max. 44kg). 

Heb je extra bagageruimte nodig tijdens een fietstocht? 
Dan kun je de zitting eenvoudig inklappen zodat je meer 
ruimte creëert voor het vervoeren van lading (max.25kg). 

om te wandelen 
met 1 of 2 kinderen, of bagage

  
De Bobike Trailer wordt geleverd met alle benodigde 
accessoires om jouw fietskar eenvoudig om te toveren in 
een wandelwagen.

De wandelwagen is voorzien van een in 4 standen 
verstelbare soft-touch duwbeugel, waardoor je tocht nog 
aangenamer wordt. Binnenin vind je een brede kuip met 
extra opbergvakken voor kleine spullen, een beschermende 
voetmat en een comfortabele zitting en 5-punts gordel voor 
1 of 2 kinderen. 

bobike
trailer
2 in 1



bobike trailer



child height
maximum
105 cm / 41,33”

child age
recomended
9 months - 6 years

seating 
positions
1 or 2 children

trailer
voor fietsen

 
product weight
1600 g / 8,44 lb
(mounting kit included) 

 
product dimensions
1090 x 1570 x 810 mm
41,91 x 61,81 x 31,89 ”

tools needed
not included

for biking

compatible bicycle 
wheels: 9mm 
quick-release type 
rear wheels & solid 
wheel axles up to 10mm

e-bike fitting
advised speed: 
16km/h / 10mph
max speed: 
25km/h / 15mph

trailer
voor wandelen

kinderen & bagage
max.belasting
44 kg / 97 lb

bagage
max.belasting
25 kg / 55 lb

5kg20kg5kg

2 in 1

Bobike Trailer
multifunctionele fietskar & wandelwagen voor 1 of 2 kinderen

veiligheid
4 goed zichtbare reflecterende elementen aan de 
voor- en zijkanten.
Reflecterende strepen rondom de trailer.
20’’ wielen met een reflecterende lijn.
Inclusief veiligheidsvlag voor betere zichtbaarheid 
op de weg.
Bovenscherm voor beter zicht op de kinderen.
Verstelbaar 5-punts gordelsysteem voor het 
comfortabel vervoeren van 1 of 2 kinderen.
Geïntegreerde parkeerrem.
Veiligheidspolsriem voor wandelen.
Ergonomisch ontwerp voor gebruik met helm - 
verplicht voor de fietsversie.

comfort
Waterafstotende stof. 
Dubbele laag aan de voorkant - regenhoes en 
beschermend gaas tegen insecten. 
Panoramisch zicht van binnenuit met grote zij- en 
voorschermen voor een plezierige ervaring voor het kind. 
Geventileerd bovenvenster voor een betere luchtstroom. 
Elastische riem om de voorste lagen op te rollen wanneer 
ze niet gebruikt worden. 
Comfortabel en afneembaar interieur met zachte 
bekleding. 
Uitneembare  rubberen vloer - eenvoudig schoon te 
maken. 
Ingebouwde vering instelbaar in 2 standen (zachter/
harder) om de rit soepeler te laten verlopen. 
In 4 posities verstelbare soft-touch duwbeugel voor 
wandelwagen-modus. 
Eenvoudig om te bouwen van aanhanger/wandelwagen 
en kinderen/bagage zonder gereedschap.

andere kenmerken
Gemakkelijk opvouwbaar voor opslag of vervoer.
Compatibel met 9mm quick-release wielen en 
massieve assen (tot 10mm).
Extra bagageruimte aan de achterkant.
3 binnenvakken - 2 aan de voorkant en 1 aan de 
achterkant.
Voldoet aan EN 15918 en EN 1888.



wandel versie

fietskar versie

bobike trailer
8616000001



one® eco
Het beste compromis tussen 
duurzaamheid en veiligheid.

De hele Bobike One® range is groener.

Zonder afbreuk te doen aan de veiligheid en met behoud 
van dezelfde normen, zijn alle gekleurde achterplaten 
van de Bobike One® nu gemaakt van 100% gerecycled 
materiaal en zijn ze 100% recyclebaar.
Maar om de One® nog duurzamer te maken, introduceren 
we het Bobike One® eco-model, waarin 30% gerecycled 
materiaal is verwerkt in de buitenschaal, waardoor een 
unieke fietsstoel is ontstaan.
Daarnaast hebben we de verpakking van de One® 
aangepast, waardoor deze efficiënter is geworden en er 
minder wegwerpartikelen en inkt nodig zijn.
De verpakking wordt nu ook geproduceerd met FSC®-
materialen. Het volledige productieproces is herzien 
om het ecologischer te maken en de CO2-uitstoot tijdens 
de productie van de One® te verminderen. Onderdeel 
voor onderdeel, stap voor stap evolueren we naar een 
duurzamere toekomst.

100% recyclebaar

100% veiligheid



one® eco



one® eco
duurzaam voor- en achter fietszitje

30%
gerecycled 

materiaal 

child height
maximum
93 cm / 36,61 ”

child weight
maximum
15 kg / 33 lb

child age
recommended
9 months - 3 years

 
product weight
2890 g / 6,37 lb
(mounting kit included) 

 
product dimensions
630 x 380 x 260 mm
24,8 x 14,96 x 10,24 ”

tool
included

standard 
Ø 22-32 mm
0,87-1,26 ”
MTB 1-1/8 ”

e-bike fitting
up to 25 km/h

fits round
head tubes
35 mm / 1,38 ”

child height
maximum
110 cm / 43,31”

child weight
maximum
22 kg / 48,5 lb

child age
recommended
9 months - 6 years

 

product weight
EB-D: 
3280 g / 7,23 lb
1P&E-BD: 
5515 g / 12,16 lb
(mounting kit included) 

 
product dimensions
760 x 400 x 380 mm
29,92 x 15,75 x 14,96 ”

e-bike fitting
up to 25 km/h

e-bike fitting
up to 25 km/h

e-bike fitting
up to 25 km/h

E-BD

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
carrier load capacity
minimum 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

1P&E-BD

fits round 
seat tubes
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
carrier load capacity
minimum 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

tool
included

child height
maximum
110 cm / 43,31”

child weight
maximum
22 kg / 48,5 lb

child age
recommended
9 months - 6 years

 

product weight
EB-D: 
3280 g / 7,23 lb
1P&E-BD: 
5515 g / 12,16 lb
(mounting kit included) 

 
product dimensions
760 x 400 x 380 mm
29,92 x 15,75 x 14,96 ”

e-bike fitting
up to 25 km/h

e-bike fitting
up to 25 km/h

e-bike fitting
up to 25 km/h

E-BD

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
carrier load capacity
minimum 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

1P&E-BD

fits round 
seat tubes
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”

 

120 - 175 mm
4,72 - 6,89 ”
carrier load capacity
minimum 27 kg / 59 lb 

Ø 10 - 16 mm
Ø 0,39 - 0,63 ”

tool
included

100%
gerecycled

materiaal 



100%
gerecycled

materiaal 

one® eco maxi
E-BD / 8012100016 

1P&E-BD / 8012200016 

1P & E-BD
frame & carrier

ONE SYSTEM
FITS ALL

one® eco mini
8012000017 



Classic Junior Plus



Classic Junior Plus
achterzitje met framebevestiging

De Classic Junior Plus, al jaren het go-to Junior zitje, is verbeterd en voorzien van een nieuw 
framebevestigingssyteem, inklapbare voetsteunen en nieuwe voetbeschermingsplaten én hij komt in een 
nieuwe bruine kleur. Met dit nieuwe systeem is de montage van het zitje eenvoudiger en de compatibiliteit 
met fietsen groter.

child height
minimum
110 cm / 43,31”

child weight
maximum
≤ 35 kg / 77.16 lb

child age
recommended
above 6 years

 
product weight
4335 g / 9,56 lb
(mounting kit included) 

 
product dimensions
320 x 250 x 380 mm
12,60 x 9,84 x 14,96 ”

e-bike passing
tot 25 km/u

past op ronde 
zadelbuizen
Ø 28 - 40 mm
Ø 1,10 - 1,57”

80 mm
3,15 ”only for

frames

tool
included

black
8010500005

coffee brown 
8010500006





Bobike Slaaprol
stuur met slaaprol

De Bobike slaaprol wordt gemaakt van 50% suikerriet - een 
hernieuwbaar materiaal op biobasis, waardoor dit accessoire 
duurzamer en milieuvriendelijker is.

Pearl
8015300267

Golden Brown
8015300291

Pearl
8015300268

Golden Brown
8015300292

Slaaprol
Past op het stuur van 

de Exclusive mini

Slaaprol
met houder

voor Bobike Go®  
& One® mini

 

product gewicht
206 g / 0.45 lb
met houder
459 g / 1.01 lb

product afmetingen
109 x 264 x 100mm /4.29 x 10.39 x 3.94 ”
met houder
270 x 264 x 100 mm / 10.63 x 10.39 x 3.94 ”

M
ade from Sugar Cane





Bobike Poncho mini
8015300262

Bobike Poncho maxi
8015300263

Bobike poncho
Multifunctionele thermische kinder- en stoelhoes 

De poncho heeft een thermische fleece voering, is volledig wind- en waterdicht en heeft een afneembare 
capuchon die voldoende ruimte biedt om over een helm te dragen. Reflecterende details zorgen ervoor 
dat jij en je kind extra goed zichtbaar zijn in de donkere dagen van het jaar. 
Als het kind niet in het zitje zit, kun je de poncho eenvoudig verstellen zodat hij als regenhoes voor het 
zitje fungeert.

 
product gewicht
mini: 550 g / 1.21 lb
maxi: 850 g / 1.87 lb

product afmetingen
mini: 102 x 75 mm /4.01 x 2.95 ”
maxi: 105 x 90 mm / 4.13 x 3.54 ”



Maximaal veilig Dutch Design
en gemaakt in Europa


