Veilig vervoer van passagiers
INFORMATIE EN TIPS VOOR DE GSD™ EN HSD™

VÓÓR DE EERSTE RIT MET PASSAGIER(S)
» 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.
» Bekijk de plaatselijke wet- en regelgeving of het toegestaan is om
passagiers te vervoeren in het gebied waar u woont of fietst.
» Helmen zijn cool! Rijder en passagier(s) worden dringend
geadviseerd om een helm te dragen.
» Laat kinderen nooit zonder toezicht op de fiets zitten, zelfs
niet als de fiets op de fietsstandaard staat!

Tern, Tern Werd (woordmerk), Tern Berd (beeldmerk), GSD, HSD, Clubhouse,
Captain’s Chair, Sidekick en Cargo Hold zijn op zichzelf of in combinatie handelsnamen,
handelsapparaten of geregistreerde handelsmerken van Mobility Holdings, Ltd.

» Voor meer stabiliteit bij het transporteren van kleine passagiers op de HSD,
adviseren we als upgrade de DuoStand dubbele fietsstandaard.

Aangeduide handelsmerken zijn het eigendomsrecht van hun respectievelijke eigenaren.
© 2021 Mobility Holdings, Ltd.

TERN PASSENGER SYSTEM
Het Tern Passenger System is een accessoire-systeem met diverse
producten voor het vervoeren van passagiers op onze fietsen.
Er zijn altijd vier veiligheidselementen noodzakelijk:
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1 ZITJE
Specifiek ontwikkelde zitjes, aangepast aan de leeftijd en behoeften van de passagiers
2 HANDGREEP
Bedoeld als extra grip zodat de passagier zich niet aan de fiets zelf hoeft vast te houden
3 VOETSTEUNEN
Stevige platformen of speciale voetsteunen aan beide zijden van de fiets
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4 VOET/BEENBESCHERMING
Om te voorkomen dat voeten en benen in de spaken terecht komen

GSD
De GSD heeft een maximaal toegestaan totaalgewicht van 200 kg zodat twee
kinderen of een volwassene als passagier kunnen worden vervoerd.
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HSD
De HSD heeft een maximaal toegestaan totaalgewicht van 170 kg
waarbij de bagagedrager met maximaal 60 kg mag worden belast.
Dat komt overeen met een kind of een lichte volwassene.
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GSD PASSENGER SET-UPS

1 OF 2 JONGE KINDEREN

1 OF 2 GROTERE KINDEREN

Zie aanbevelingen van de
fabrikant van het kinderzitje
betreffende leeftijd en gewicht

18 kg en meer

» 1 passend kinderzitje; 2 Thule®
Yepp Maxi kinderzitjes*

» Zitje en handgreep: Clubhouse
» Voetsteunen: Sidekick Lower Deck
» Voet/beenbescherming: Sidekick GSD
Wheel Guard OF Cargo Hold Panniers

* Bij kinderzitjes moeten altijd alle
vier veiligheidselementen worden
gemonteerd: zitje, veiligheidsgordel,
voetsteunen en voet/beenbescherming.

1 KLEIN KIND + 1 GROTER KIND

1 GROTER KIND OF 1 VOLWASSENE

Klein kind: Zie aanbevelingen van
de fabrikant van het kinderzitje
betreffende leeftijd en gewicht

26 kg en meer

Groter kind: 18 kg en meer

» Zitje: Captain’s Chair OF
Sidekick Seat Pad

» Zitje: Thule® Yepp Maxi seat
(achter), Sidekick Seat Pad (voor)

» Handgreep: Sidekick Joyride
Bars (groter kind) OF Sidekick
Bars (volwassene)

» Handgreep: Sidekick Joyride Bars
» Voetsteunen: Sidekick Lower
Deck OF Sidekick Foot Pegs
» Voet/beenbescherming: Sidekick GSD
Wheel Guard OF Cargo Hold Panniers

» Voetsteunen: Sidekick Lower
Deck OF Sidekick Foot Pegs
» Voet/beenbescherming: Sidekick GSD
Wheel Guard OF Cargo Hold Panniers

Belangrijk: kinderen verschillen in groei en fysieke ontwikkeling. De genoemde richtlijnen voor leeftijden zijn bedoeld als algemene aanbevelingen die u naar eigen inzichten moet toepassen met
het oog op de veiligheid van uw kinderen. Volg daarnaast altijd de plaatselijk geldende wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen voor passagierstransport op de fiets.

HSD PASSENGER SET-UPS

1 KLEIN KIND

1 GROTER KIND

Zie aanbevelingen van de
fabrikant van het kinderzitje
betreffende leeftijd en gewicht

18 - 35 kg

» 1 passend kinderzitje*
* Bij kinderzitjes moeten altijd alle
veiligheidselementen worden
gemonteerd: zitje, veiligheidsgordel,
voetsteunen en voet/beenbescherming.

» Zitje: Clubhouse MadPad
» Handgreep: Clubhouse Mini (stuurlint
gebruiken voor extra grip en comfort)
» Voetsteunen: Sidekick Footrests
» Voet/beenbescherming:
Sidekick HSD Wheel Guard OF
Cargo Hold 37 Panniers

1 OUDER KIND

1 KLEINE, LICHTE VOLWASSENE

26 - 55 kg

33 - 55 kg

» Zitje: Captain’s Chair
» Handgreep: Sidekick Joyride Bars

» Zitje: Sidekick Seat Pad
OF Captain’s Chair

» Voetsteunen: Sidekick Footrests

» Handgreep: Sidekick Bars

» Voet/beenbescherming:
Sidekick HSD Wheel Guard OF
Cargo Hold 37 Panniers

» Voetsteunen: Sidekick Footrests
» Voet/beenbescherming:
Sidekick HSD Wheel Guard OF
Cargo Hold 37 Panniers

Belangrijk: kinderen verschillen in groei en fysieke ontwikkeling. De genoemde richtlijnen voor leeftijden zijn bedoeld als algemene aanbevelingen die u naar eigen inzichten moet toepassen met
het oog op de veiligheid van uw kinderen. Volg daarnaast altijd de plaatselijk geldende wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen voor passagierstransport op de fiets.

HET HELE JAAR DOOR BESCHERMING TEGEN DE ELEMENTEN

VOOR VIERBENIGE PASSAGIERS

Als u vaak kleine passagiers vervoert in een kinderzitje of de
Clubhouse Mini, en een oplossing zoekt voor fietsen in slecht weer,
dan adviseren we een upgrade naar de Clubhouse Fort Mini.

Voor velen van ons behoort een hond tot de familie. Als u zoekt
naar een speciale transportoplossing voor uw vierbenige vriend,
dan adviseren we een upgrade naar de Doghouse Mini.

CLUBHOUSE FORT MINI

DOGHOUSE MINI

» Clubhouse Mini

» Clubhouse Mini

» Storm Box Mini

» Soft Crate Mini

» Storm Shield Mini

» Dog Roof Mini

» Zitaccessoires (kinderzitje of Clubhouse MadPad)

Belangrijk: kinderen verschillen in groei en fysieke ontwikkeling. De genoemde richtlijnen voor leeftijden zijn bedoeld als algemene aanbevelingen die u naar eigen inzichten moet toepassen met
het oog op de veiligheid van uw kinderen. Volg daarnaast altijd de plaatselijk geldende wet- en regelgeving met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen voor passagierstransport op de fiets.

Maximaal Toegestaan Totaalgewicht

Hoe zwaar mogen de passagiers zijn die ik vervoer op een GSD?

200
kg

Wat betekent het Maximaal Toegestaan Totaalgewicht?
GSD
PASSAGIERSGEWICHT

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.

200 kg

FIETS

ACCESSOIRES

RIJDER

BAGAGE

GSD PASSAGIERSGEWICHT = 200 KG - FIETS - ACCESSOIRES - RIJDER - BAGAGE
De GSD heeft een MTT van 200 kg. Daarvan moet worden afgetrokken uw eigen gewicht,
dat van de GSD en alle gemonteerde accessoires én het gewicht van alle bagage.

kg
MAX. TOEGESTAAN
TOTAALGEWICHT

FIETS*

ACCESSOIRES

RIJDER(S)**

BAGAGE

MTT = FIETS + ACCESSOIRES + ALLE RIJDERS + BAGAGE

Hoe zwaar mogen de passagiers zijn die ik vervoer op een HSD?

*Fiets = gewicht van de fiets + accu
**Rijder(s) = gewicht van rijder en alle passagiers optellen

Stap 1:

60 kg

De bagagedrager kan
maximaal 60 kg dragen

Waarom is dit 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.

Stap 2:

170

Waar kan ik de gewichten van de fietsen en de accessoires vinden?
Deze informatie is te vinden op de betreffende productpagina’s op ternbicycles.com

kg

HSD
PASSAGIERSGEWICHT

170 kg

FIETS

ACCESSOIRES

RIJDER

BAGAGE

HSD PASSAGIERSGEWICHT = 170 KG - FIETS - ACCESSOIRES - RIJDER - BAGAGE
HSD-rijders moeten een iets andere berekening maken. De HSD heeft een MTT van 170
kg, maar de bagagedrager kan maximaal 60 kg dragen. U moet daarom eerst controleren
of alles wat u in totaal wilt vervoeren op de bagagedrager minder dan 60 kg weegt.
Vervolgens kunt u dezelfde berekening uitvoeren als bij de GSD: uw eigen gewicht, dat
van de HSD, de gemonteerde accessoires en de bagage moet u aftrekken van 170 kg. Het
resterende getal is het maximale passagiersgewicht dat u kunt vervoeren op een HSD.

PASSENGER SYSTEM ACCESSOIRES

CLUBHOUSE™ MINI

CLUBHOUSE MADPAD™

STORM SHIELD™ MINI

STORM BOX™ MINI

CLUBHOUSE™

CAPTAIN’S CHAIR™

SIDEKICK™ SEAT PAD

SIDEKICK™ JOYRIDE BARS

SIDEKICK™ LOWER DECK

SIDEKICK™ FOOT PEGS

SIDEKICK™ FOOTRESTS

SIDEKICK™ BARS

PASSENGER SYSTEM ACCESSOIRES

SIDEKICK™ GSD WHEEL GUARD

SIDEKICK™ HSD WHEEL GUARD

DOG ROOF MINI

SOFT CRATE MINI

CARGO HOLD™ PANNIERS

CARGO HOLD™ 37 PANNIERS

DUOSTAND™

