BULLITT

(TWEEWIELER

MET LAADPLATFORM)

Pro Velo review
De Bulli is een tweewieler met (of zonder) middenmotor waar het gewicht tussen het stuur en
het voorwiel ligt. Het is een rela ef lichte cargoﬁets waarvan de lading, en dus het zwaartepunt,
eerder laag ligt. Dit zorgt ervoor dat het stabiele rijgedrag van deze ﬁets onder zware belas ng
niet veel wijzigt. Het laadplateau is smaller dan het stuur, waardoor je zelfs in druk stadsverkeer
vlot je bestemming bereikt. De ﬁets wordt geleverd met Marathon Pro-banden die lekrijden
beperken tot een minimum. Deze factoren maken dat dit de ideale ﬁets is voor leveringen.
Zin om uw kroost te vervoeren? Dat kan met de standaard canopy-module. Het betre een
waterdichte kap die zowel langs opzij als langs de voorkant geopend kan worden. De hoes zit
gemonteerd op een stevig metalen frame dat tevens dienst doet als rolkooi om je kostbare
vracht maximaal te beschermen. Een inklapbare lederen zi ng met gordels zorgt voor het
comfort van je koters. Doordat ze met hun benen in de lengte zi en, blij er evenwel niet veel
ruimte over voor extra bagage. Deze module is makkelijk te demonteren, waardoor de Bulli
zowat geschikt is voor elk type transport.

Pro’s

Andere merken in deze categorie

- Zeer modulair
- presteert in druk stadsverkeer
- zeer veilig voor kinderen dankzij
veiligheidskooi

- Riese&Müller Packster 60
- Hercules Cargo
- Douze
- Triobike Cargo

Lengte

Breedte

Passagiers

2,43 m

0,47 m

2

Lengte bestuurder

Gewicht ﬁets

Max draagvermogen

1,55 - 1,9 m

15 Kg - 35 Kg

180 Kg
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Niet elektrisch : > 2 200 €
Elektrisch : > 4 400 €

€
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BULLITT

Prijs

TERN

GSD (COMPACTE LONGTAIL)

Pro Velo review
De GSD is een compacte longtail. Dit wil zeggen dat de ﬁets een verlengde bagagedrager hee
die meer dan voldoende ruimte biedt om twee kinderstoelen op te monteren. Moesten je
kinderen uit de voegen van zo’n stoeltje barsten, kun je ook een zacht zitbankje installeren met
ﬂankerende houdgrepen. Een regenkap bestaat evenwel niet. De grote – want extra lange –
ﬁetstassen bieden veel bergingsruimte voor boodschappen of andere losse spullen. Gevulde
kinderstoeltjes en tassen zijn dan weer moeilijker te combineren. Om grote stukken te transporteren, is dit type minder geschikt.
Deze ﬁets is gemaakt met familie in het achterhoofd, en dat merk je aan het gemak waarmee je
zowel het zadel als het stuur kan verstellen. Geen gedoe met moeren en vijzen: twee simpele
clips en het stuur ligt plots en cen meter hoger. Dit zorgt ervoor dat deze ﬁets geschikt is voor
bestuurders van 1,5 m tot 1,95 m, en dat daartussen switchen geen centje pijn kost. Nog een
enorm voordeel : een compacte longtail zoals de Tern GSD is niet langer of breder dan een
gewone ﬁets, hetgeen parkeren sterk vereenvoudigt.

Pro’s

Andere merken in deze categorie

- perfect voor een familie met twee
kinderen
- eenvoudig parkeren door beperkt
volume
- veel ruimte voor boodschappen
- makkelijk aan te passen aan
verschillende bestuurders

- Bike 43
- YUBA Spicy Curry

Iets minder compact, maar volgens
hetzelfde principe:
- Radwagon van RAD POWER BIKES
- Verschillende modellen YUBA

Lengte

Breedte

Passagiers

1,81 m

0,47 m

2

Lengte bestuurder

Gewicht ﬁets

Max draagvermogen

1,5 - 1,95 m

30,7 Kg

162 Kg
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Niet elektrisch : n/a
Elektrisch : > 3 900 €

€
8000

BULLITT

Prijs

CHRISTIANIA

(DRIEWIELER

MET BAK)

Pro Velo review
De cargotrike of triporteur is zo oud, dat men in Pompeii fresco’s ontdekte met in de hoofdrol
driewielende Romeinen die goedgemutst met kinderen en amforen wijn over heirbanen
banjeren. Deze oermoeder is echter nog lang niet afgeschreven en hee nog steeds een grote
schare trouwe fans. De voordelen zijn dan ook legio: vaak minder prijzig in aankoop, zeer stabiel
in s lstand en op rechte stukken, en een ruime, stevige (vaak houten) bak. Een triporteur is vaak
zwaar, maar biedt wel érg veel ruimte in de plaats.
Voorzie wel wat plaats om dit model te stallen, want door de zijdelings geposi oneerde wielen
is hij erg breed (90 cen meter of breder). Deze breedte hee nog een paar gevolgen die je best
in het achterhoofd houdt bij aankoop. Zo bestaat de kans dat je in verstedelijkt gebied mee met
de ﬁle aanschui , omdat er geen (voldoende breed) ﬁetspad is. Ook qua stalling voorzie je best
wat extra ruimte. Als je bakﬁets bovendien breder dan 1 meter is, mag je in principe geen
éénrich ngsstraten in die voor ﬁetsers wél toegankelijk zijn door bord M2 of M4.

Pro’s

Andere merken in deze categorie

- Steeds in evenwicht
- Véééééél plaats in de bak
- Gekend model voor ﬁetsenmakers

- Babboe
- Bakﬁets.nl

Lengte

Breedte

Passagiers

2,08 m

0,87 m

4

Lengte bestuurder

Gewicht ﬁets

Max draagvermogen

1,55 - 1,9 m

34 Kg

235 Kg
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Niet elektrisch : > 1 909 €
Elektrisch : > 2 400 €

€
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BULLITT

Prijs

MK1E BUTCHER & BICYCLES
(LEUNENDE

DRIEWIELER)

Pro Velo review
Een triporteur, maar dan met wielen en een bak die in de bocht meeleunen. Het voordeel van dit
systeem is dat je je bochten een stuk vlo er kunt nemen dan met een klassieke driewieler. Bij
laatstgenoemde bestaat namelijk het risico dat er één wiel van de grond komt bij bochtenwerk
aan hoge snelheid. Fabrikanten bogen erop dat dit type min of meer hetzelfde rijdt als een
gewone ﬁets.
Deze ﬁetsen zijn door het kantelsysteem vaak iets zwaarder dan een ‘gewone’ driewieler, en niet
elke ﬁetsenmaker wil zich wagen aan repara es, omdat het systeem nog niet zo wijdverspreid is.
Controleer vóór aankoop dus dat je een ﬁetsenatelier met kennis van zaken in de buurt hebt.
Opmerkingen hier zijn dezelfde als voor de triporteur, met de bijkoms gheid – en dit is subjec ef
– dat kinderen zich te ple er amuseren in die hellende bak.

Pro’s

Andere merken in deze categorie

- Veel plaats
- Stabiliteit van een driewieler,
rijgedrag van een tweewieler

- Chike (h p://chike.de/)
- Babboe Carve

Lengte

Breedte

Passagiers

2,29 m

0,90 m

4

Lengte bestuurder

Gewicht ﬁets

Max draagvermogen

1,55 - 1,9 m

49 Kg

200 Kg
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Niet elektrisch : n/a
Elektrisch : > 4 999 €
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BULLITT

Prijs

URBAN ARROW

(TWEEWIELER

MET BAK)

Pro Velo review
Een categorie op zich, want hoewel de Urban Arrow Family qua model vergelijkbaar is met het
type Bullit, is het een totaal andere ﬁets. Je kroost zit om te beginnen niet ter hoogte van de
vloerplaat, maar op een verhoogd bankje. De bak is tevens heel wat breder dan die van de Bullit,
en de ﬁets zelf is zo’n 20 cen meter langer. Hierdoor is er meer ruimte voor je gezin, groot én
heel klein (dankzij de maxicosi houder). Door de extra breedte is het wel net iets moeilijker om
doorheen druk verkeer en langs smalle ﬁetspaden te navigeren, als is dit natuurlijk een kwes e
van gewoonte.
De Urban Arrow is standaard uitgerust met brede ballonbanden, waardoor schokken gedempt
worden. In combina e met het brede, zachte zadel en het grote, gebogen stuur, resulteert dit in
ritjes waarbij zelfs de minst ervaren ﬁetser zich al snel op z’n gemak voelt. Zorg er wel voor dat
je niet teveel moet manoeuvreren om ‘m te stallen: aan de hand is hij nogal log met z’n 47
kilogram en lengte van 2,6 meter. De Urban Arrow is tevens beschikbaar in werkelijk elke mogelijke conﬁgura e: van kindercruiser tot heavy duty cargoﬁets.

Pro’s

Andere merken in deze categorie

- Erg comfortabel voor trapper en
passagiers
- Zeer ruim
- Gekend en goed uitgewerkt model

- Babboe City(-e)

Lengte

Breedte

Passagiers

2,60 m

0,70 m

3- 4

Lengte bestuurder

Gewicht ﬁets

Max draagvermogen

1,55 - 1,9 m

51 Kg

224 Kg
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Niet elektrisch : n/a
Elektrisch : > 4 390 €

€
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BULLITT

Prijs

HASE PINO

(CARGOTANDEM)

Pro Velo review
De vreemdste eend in de bijt is zonder enige twijfel de Hase Pino. Het betre hier een
tandem-cargoﬁets mét ruimte voor een bak bier. Geen zin om met z’n tweetjes een feest te
bouwen? Je vormt het voorste stoeltje in een mum van jd om tot extra laadruimte van zo’n 120
liter en weg ben je. De trappers van het voorste zitje kunnen trouwens verzet worden, waardoor
deze ﬁets ook geschikt is om jongere kinderen te laten proeven van het genot dat ﬁetsen is.
De Hase Pino meet amper 210 cen meter in lengte en is niet breder dan een gewone ﬁets.
Hierdoor leunt het rijgedrag erg dicht aan bij dat van een gewone stadsﬁets. De Hase Pino is
bovendien niet alleen een goede compagnon voor je dagelijkse ritjes, maar is ook ontworpen als
reiskameel. Je kan hem namelijk, met behulp van een inbussleutel, volledig (de)monteren voor
vervoer. Voor wie schrik hee dat het een belachelijk zicht is om alleen op een tandem te zi en:
duizenden mensen staan elke dag eenzaam, omringd door vier lege zitplaatsen, in de ﬁle.

Pro’s

Andere merken in deze categorie

- Rela ef makkelijk te transporteren
- Makkelijk in druk verkeer
- Uniek

n/a

Lengte

Breedte

Passagiers

2,10 - 2,37 m

0,64 m

1

Lengte bestuurder

Gewicht ﬁets

Max draagvermogen

1,60 - 1,85 m

25 Kg

225 Kg
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Niet elektrisch : > 3 250 €
Elektrisch : > 6 490 €

€
8000

BULLITT

Prijs

OMNIUM

(DELIVERYBIKE)

Pro Velo review
De Omnium is de lichtste telg van de familie. Dat is niet abnormaal, gezien het laadpla orm
bestaat uit vier buizen en een net van oersterke nylon banden. Dit zorgt ervoor dat je zonder
extra ballast nauwelijks merkt dat je met een cargoﬁets rondrijdt. Uitermate wendbaar, compact
en spor ef zijn de sleutelwoorden die deze ﬁets omschrijven. Dat, in combina e met de toch
niet onaardige laadcapaciteit van 175 kg (bestuurder incluis), zorgt ervoor dat dit de ul eme
deliverybike is.
Voor kindertransport is de Omnium dan weer minder geschikt. Er bestaat weliswaar een module
waarop je een stoeltje kan monteren, maar dan ben je al je laadcapaciteit kwijt. Je kan natuurlijk
ook gewoon een kinderstoel achteraan installeren, maar dat geldt voor elke ﬁets in dit bakﬁetsdossier. Als je echter geen kinderen hebt, en af en toe met grote volumes zoals boodschappen
wil zeulen, is de Omnium echt een schi erende keuze. Ook leuk: gezien de grote schare fans die
deze ﬁets hee , staat het internet vol met manieren om je laadpla orm te op maliseren!

Pro’s

Andere merken in deze categorie

- Rijdt als een gewone ﬁets
- YouTube- ps!

- Kemper Transporträder

Lengte

Breedte

Passagiers

2,18 m

0,50 m

1

Lengte bestuurder

Gewicht ﬁets

Max draagvermogen

1,60 - 2,05 m

18 Kg

175 Kg

Prijs
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Niet elektrisch : > 2 341 €
Elektrisch : > 4 289 €

