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Dit artikel heeft betrekking op de 2e generatie GSD-modellen.

Met zijn toegestane totaalgewicht van 200 kg is de GSD geschikt om vrijwel al uw 
transportbehoeften te realiseren - of het nu gaat om kleine of grote pakketten, het 
doen van boodschappen of het vervoeren van zware, omvangrijke objecten.

Om de lading veilig te vervoeren, heeft Tern een steeds omvangrijker ecosysteem 
van functionele toebehoren in de collectie. Diverse bagagedragers, fietstassen, 
manden en voetsteunen kunnen ofwel aan de bagagedrager of via de  geïntegreerde 
Combo Mount aan de balhoofdbuis van de GSD worden bevestigd. Met de 
juiste combinatie van elementen kunt u al uw transportwensen vervullen. 

Wat betekent Maximaal Toegestaan Totaalgewicht?
Het maximaal toegestaan totaalgewicht (MTT) is het maximumgewicht 
dat een fiets veilig kan dragen. Het is een eenvoudige optelsom van 
vier elementen die samen het MTT bepalen: fiets* + accessoires + 
rijder(s)** + bagage moeten samen minder wegen dan het MTT.

*Fiets = bij e-bikes accu meewegen

**Rijders = gewicht van rijder en alle passagiers optellen.

Waarom is het MTT zo belangrijk?
Het gaat hier vooral om de veiligheid. Door de aanbevelingen omtrent het 
MTT op te volgen, kunnen u en eventuele passagiers er zeker van zijn dat 
de fiets het totaalgewicht onder alle rijomstandigheden kan dragen

Hoeveel bagage kan ik vervoeren op een GSD?

De GSD heeft een MTT van 200 kg. Daarvan moet worden afgetrokken uw eigen 
gewicht en dat van passagiers, het gewicht van de GSD zelf en alle gemonteerde 
accessoires. Wat overblijft is het maximale gewicht van de bagage.

Veilig bagagetransport op de GSD
INFO, TIPS & TRICKS

MAX. TOEGESTAAN TOTAALGEWICHT



MINIVAN MODULE

CLUBHOUSE+

Een transport-rack op de bagagedrager van de 
GSD. Is geschikt voor een 600 x 400 mm Eurobox of 
twee 400 x 300 mm boxen. Voor het transport van 
lange voorwerpen kunt u dit het best combineren 
met de Sidekick Wide Decks en spanbanden.

STORM BOX

In combinatie met de Clubhouse+ en de Sidekick 
Wide Decks (bredere voetsteunen) tovert de 
Storm Box de bagagedrager van de GSD om in 
een ruime, weerbestendige transportruimte. De 
meegeleverde Cargo Lid- afdekking beschermt de 
lading tegen regen en nieuwsgierige blikken.

CAPTAIN’S CHAIR (MET SIDEKICK JOYRIDE BARS)

De Captain’s Chair is in combinatie met de Sidekick 
Joyride Bars ontworpen voor passagierstransport. 
Dezelfde set-up kan echter ook worden gebruikt voor 
het vervoeren van Euroboxen en andere pakketten.

687 x 552 x 256 mm 680 x 465 x 570 mm 533 × 565 × 257 mm160 Liter



TOEBEHOREN VOOR DE GSD - TASSEN

CARGO HOLD 52 PANNIERS

De Cargo Hold 52 Panniers vormen de ruime kofferbak van de GSD. Ze 
kunnen waterdicht worden afgesloten  met een rolsluiting, of geopend 
als grote mand voor het vervoeren van overmaatse lading. De Fidlock® 
magneetsluitingen zijn uitermate praktisch en snel te bedienen.

CARGO HOLD 37 PANNIERS

De Cargo Hold 37 Panniers zijn de iets compactere paktasvariant van hun grote broertje. 
Eveneens voorzien van een rolsluiting of als open tassen te gebruiken, terwijl de 
enkelvoudige Fidlock® magneetlsluiting zorgt dat alles veilig op zijn plek blijft zitten.

605 x 335 x 40 mm 
(opgevouwen)

435 x 310 x 30 mm 
(opgevouwen)

52 Liter per zijde 
(104 liter per paar)

37 Liter per zijde 
(74 liter per paar)

15 kg per zijde 
(30 kg per paar) 

15 kg per zijde 
(30 kg per paar) 



TOEBEHOREN VOOR DE GSD - BAGAGEDRAGERS

SHORTBED TRAY

De Shortbed Tray is een solide achterdrager die naar keuze in de breedte of 
lengte op de bagagedrager van de GSD kan worden gemonteerd. Is geschikt 
voor standaard Euroboxen (600 x 400 mm) of bijvoorbeeld een koelbox.

HAULER RACK

Het Hauler Rack is een open voordrager die groot genoeg is om forse objecten te 
vervoeren, maar klein genoeg om de transportfiets probleemloos te manoeuvreren.

TRANSPORTEUR RACK

Het Transporteur Rack is een modulaire voordrager die geschikt is voor een 
300 x 400 mm Eurobox, een standaard bierkrat of een stijlvolle houten kist.

SIDEKICK WIDE DECKS

De Sidekick Wide Decks verbreden de Integrated Lower Decks op de GSD 
tot 12 cm. Dat is een stabiele basis voor het vervoeren van overmaatse 
voorwerpen met een laag zwaartepunt (betere handling!).

446 × 627 × 81 mm

320 × 315 × 215 mm

430 × 420 × 267 mm

538 x 161 mm

35 kg

20 kg

20 kg

35 kg per zijde



Het rijden met een zwaarbeladen GSD voelt anders aan dan een normale 
fiets. Het is een goed idee om eerst te oefenen op een veilige plek 
voordat u met zware bagage op de openbare weg gaat rijden.

Het belangrijkste wat u moet onthouden bij het rijden met zware bagage is dat u meer 
tijd en ruimte nodig hebt om te remmen en volledig tot stilstand te komen. Wees extra 
voorzichtig bij het benaderen van kruisingen of andere situaties waar u moet remmen. 
U zult eerder en met meer gevoel moeten remmen dan u normaal gewend bent.

 » Omdat de bagagedrager aan de achterzijde meer gewicht kan dragen dan de 
drager aan de voorzijde, is het een goed idee om de zwaarste lading achterop te 
vervoeren. Lichtere objecten kunnen dan aan de voorzijde worden vervoerd.

 » Een laag zwaartepunt is de sleutel tot veilig en trefzeker stuurgedrag. Plaats daarom 
zware voorwerpen onderaan de drager of onderin paktassen, manden of kratten.

 » Zorg dat de belading aan beide zijden van de fiets ongeveer even zwaar 
is. Plaats niet alle zware voorwerpen aan één kant van de fiets.

 » Controleer of de lading stevig aan de fiets is vastgesjord. Gebruik 
spanbanden om losse voorwerpen vast te binden zodat ze niet 
kunnen bewegen of zelfs van de fiets vallen tijdens transport.

 » Let op het maximaal toegestane draaggewicht van de 
accessoires die u gebruikt op de GSD.

 » De meeste rijders kunnen probleemloos 80% van hun eigen gewicht (als bagage 
of passagiers) op de fiets vervoeren. Controleer of u daartoe ook in staat bent.

RIJDEN MET BAGAGE

Rijden met een aanhanger
Moet u spullen vervoerend die zelfs voor de GSD te groot of te zwaar 
zijn? Dan is de beste optie om een trailer te gebruiken.

De GSD heeft een speciale Trailer Mount die zelfs zonder adapter compatibel 
is met aanhangerkoppelingen van Weber, Thule® en Burley.
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