
In- en ombouwhandleiding
All

38/14 NL 6692 6
Fietsdrager

Voertuigtypes: • Macan (95B) – alle met dakrail (I-Nr. 3S1/3S5) of met daktransportsysteem (5W1/5W4)
• 911 Carrera (991)/Turbo (991) – alle, carrosserietype: ALLEEN Coupé met

daktransportsysteem (549)
• 911 Carrera (997)/Turbo (997) – alle, carrosserietype: ALLEEN Coupé met

daktransportsysteem (549)
• Panamera (971) – alle met korte wielbasis en met daktransportsysteem (549)
• Panamera (970) – alle met korte wielbasis en met daktransportsysteem (549)
• Cayenne (92A) – alle met dakrail (3S1/3S5) of met daktransportsysteem (5W1/5W4)
• Cayenne (9PA) – alle met dakrail (3S7) of met daktransportsysteem (3S8)

Modeljaar: vanaf 2003

Aanleiding: Montage- en gebruiksinstructies

Beperking: NIET geschikt voor fietsen met carbonframe!

Opmerking: Op de basisdragers (dakrailing dwarstraverse of daktransportsysteem, hierna slechts
daktransportsysteem genoemd) van de bovengenoemde voertuigen kunnen maximaal drie
fietsdragers ( Afbeelding 1) worden gemonteerd.

De fietsdrager:

• werd op bovengenoemde voertuigen getest en afgestemd;
• mag worden gebruikt voor transport van fietsen (mountainbikes of racefietsen) met een gewicht

van maximaal 20 kg;
• kan worden gebruikt voor fietsen met een buisdiameter in het bereik van de framehouder (klauw)

van 22 – 80 mm (ronde doorsnede) of tot maximaal 22 – 100 mm (ovale doorsnede – smalle
kant).

Afbeelding 1
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Onderdeelnr.: 95B.044.800.06  Fietsdrager

Onderdelenlijst:

Afbeelding 2

— — — 1 x Fietsdrager (Montage Afbeelding 2 -1-) inclusief:
— — — 2 x Wielhouder (voor/achter) met spanslot Afbeelding 2 -2-
— — — 1 x Buis (draaibaar) met framehouder (klauw)  Afbeelding 2 -3-
— — — 1 x Fixatieplaat (achter) Afbeelding 2 -4-
— — — 1 x Snelsluiting Afbeelding 2 -5-
— — — 1 x Fixatieplaat (voor) Afbeelding 2 -6-
— — — 1 x Spanhefboom met slot Afbeelding 2 -7-
955.044.000.59 2 x  Sleutel Afbeelding 2 -8-
— — — 2 x Spanhefboom  Afbeelding 2 -9-
— — — 2 x Velgenbescherming Afbeelding 2 -10-
— — — 2 x Spanriemen Afbeelding 2 -11-
— — — 2 x T-bout M6 x 61  Afbeelding 2 -12-
— — — 1 x T-bout M6 x 35  Afbeelding 2 -13-
— — — 3 x Dwarsmoerbout M6  Afbeelding 2 -14-
— — — 1 x Bericht ´Bevestiging fietsframe´ Afbeelding 2 -15-
— — — 1 x Montage- en gebruikersinstructieboekje (zonder afb.)
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38/14 NL 6692 6
Reserveon-
derdelen:

95B.044.800.36 1 x  Montageset, bestaat uit:
— — — 1 x Spanhefboom voor slot/sluitcilinder  Afbeelding 2 -7-
— — — 2 x Spanhefboom  Afbeelding 2 -9-
— — — 2 x Velgenbescherming Afbeelding 2 -10-
— — — 2 x Spanriemen Afbeelding 2 -11-
— — — 2 x T-bout M6 x 61  Afbeelding 2 -12-
— — — 1 x T-bout M6 x 35  Afbeelding 2 -13-
— — — 3 x Dwarsmoerbout M6  Afbeelding 2 -14-

Opmerking: Bij verlies van de sleutels ( Afbeelding 2 -8-) kunnen deze worden nabesteld, met opgave van het
onderdeelnummer en de op de sluitcilinder aangegeven code 'Nxxx' (N001 t/m N200 zijn mogelijk).

Technische
gegevens:

Lengte: 1440 mm Max. breedte: 350 mm
Max. hoogte: 100 — 690 mm Netto gewicht: 3,7 kg1

1 Toelaatbare dakbelasting van het daktransportsysteem ( neem het hoofdstuk 'gewichten' in
het voertuiginstructieboekje in acht!)

WAARSCHUWING

Onjuist beladen en monteren van het daktransportsysteem of de opzetmodule

• Vallende voorwerpen

• Uitstekende voorwerpen

 Zorg er bij het beladen van het daktransportsysteem of de opzetmodule voor, dat de lading niet over
de zijkanten van het dakoppervlak uitsteekt.

 Kies de afstanden tussen meerdere naast elkaar gemonteerde opzetmodules zodanig, dat de
vervoerde voorwerpen tijdens het rijden elkaar niet kunnen raken.

 Zet de lading goed vast, om te voorkomen dat deze tijdens het rijden kan verschuiven.

 Controleer vóór elke rit, en tijdens langere reizen met regelmatige tussenpozen, of het
daktransportsysteem of de opzetmodule nog correct en stevig aan het voertuig vastzit.

PAS OP

Rijden met daklast

• Hoger zwaartepunt

• Groter windbelastingsoppervlak

• Verändertes Fahrverhalten

 Pas uw rijstijl hieraan aan.

 Volg de snelheidsaanwijzingen en algemene aanwijzingen betreffende het thema
'daktransportsysteem' in het voertuiginstructieboekje.
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Informatie
Breng ook de klanten op de hoogte van alle aanwijzingen.

Montage: 1 Fietsdrager voorbereiden op de montage

1.1 Pak de fietsdrager uit en controleer of de leveringsomvang compleet is.

1.2 De T-bout monteren

Afbeelding 3

1.2.1 Open de sluitcilinder van de
spanhefboom met het slot (
Afbeelding 3 -A-) en neem de
spanhefboom met het slot af
( Afbeelding 3 -B-).

1 – Sleutels
2 – Spanhefboom met slot

Afbeelding 4

1.2.2 Plaats de dwarsmoerbout M6
(3 stuks) in de spanhefboom (3
stuks) ( Afbeelding 4).

1 – Dwarsmoerbout M6
(3x)

2 – Spanhefboom (2x)
3 – Spanhefboom met slot

(1x)

Informatie
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38/14 NL 6692 6
Let op de markering op de boring!

Afbeelding 5

1.2.3 Voer een T-bout M6 x 35 vanaf
beneden door de boring met
de markering ( Afbeelding 5
-Vergroting-) in de fixatieplaat
(achter) ( Afbeelding 5 -A-).

1 – T-bout M6 x 35
2 – Fixatieplaat (achter)
3 – Spanhefboom
4 – T-bout M6 x 61
5 – Fixatieplaat (voor)
6 – Spanhefboom met slot
Vergroting – Markering

Schroef de spanhefboom ca.
3 slagen op de T-bout M6 x 35
( Afbeelding 5 -B-).

1.2.4 Voer een T-bout M6 x 61 door
de boring in de fixatieplaat voor
( Afbeelding 5 -5-) ( Afbeelding 5 -A-).

Schroef de spanhefboom met slot ( Afbeelding 5 -6-) ca. 3 slagen op de
T-bout M6 x 61 (in bereik van de snelsluiting) ( Afbeelding 5 -B-).

Schroef de tweede spanhefboom ca. 3 slagen op de T-bout M6 x 61
( Afbeelding 5).

Afbeelding 6

1.3 Spanriemen en velgenbescherming
monteren

1 – Spanslot
2 – Wielhouder
3 – Flap van wielhouder
4 – Spanriemen
5 – Velgenbescherming

1.3.1 Druk het spanslot aan de zijde
met de flap op de wielhouder
( Afbeelding 6 -A-).

Informatie
De tanden van de spanriem
moeten naar buiten wijzen!

1.3.2 Schuif de spanriemen van
onderen tot de aanslag door
het spanslot ( Afbeelding 6 -B-).
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1.3.3 Steek de velgenbescherming tot de aanslag op de spanriemen ( Afbeelding
6 -C-)

Afbeelding 7

1.3.4 Klap de spanriemen
met gemonteerde
velgenbescherming om en
steek ze in de flap van de
wielhouder.

1 – Spanriemen
2 – Velgenbescherming
3 – Flap van wielhouder

1.3.5 Monteer de tweede spanriem
op dezelfde manier.

2 Monteer het daktransportsysteem op het
voertuig ( zie hoofdstuk 'daktransportsysteem' in het voertuiginstructieboekje).

3 ALLEEN Cayenne (9PA; MJ'2003 – 2010): Plaats de dakdragersystemen op het voertuig.

Daktransportsysteem Cayenne (9PA)

3.1 Voertuigen met daktransportsysteem

Pijl – Uitsparing geleidingsrails
1–2 – Gleuf in geleidingsrails voor

drager (voorzijde)
3–6 – Gleuf in geleidingsrails voor

drager (achterzijde)
X – Controlemaat ca. 800 mm

3.1.1 Sluitkappen aan de zijkant van
het dakdragersysteem aan de
drager openen

3.1.2 Plaats de drager voorzijde
/ achterzijde in de grote
uitsparing in de geleidingsrails
( Daktransportsysteem
Cayenne (9PA) -Pijl-) en schuif
deze naar de gleuven aan de
zijkant van de geleidingsrails
naar voren resp. naar achteren ( Daktransportsysteem Cayenne (9PA)
-boven-).

Op deze plaatsen is een kleine weerstand merkbaar, en is een klikgeluid te
horen.

• Positie drager voorzijde: voorste gleuf ( Daktransportsysteem
Cayenne (9PA) -1-)

• Positie drager achterzijde: tweede gleuf na de grote uitsparing (
Daktransportsysteem Cayenne (9PA) -4-)
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3.1.3 Controleer de afstand X tussen de dragers ( Daktransportsysteem Cayenne

(9PA) -onder-).
afstand X: Controlewaarde 800 mm +/-5 mm

3.1.4 Kies een zijde (bestuurder- of passagierzijde) voor de aansluitende montage
van de opzetmodule (dakbox, fietsdrager, enz.) en sluit de sluitkap op de
drager aan de tegenoverliggende zijde.

Hierdoor wordt de drager beveiligd tegen verschuiven in de langsrichting.

Dwarstraversen dakrail Cayenne (9PA)

3.2 Voertuigen met dakrail

1 – Maat dwarstraverse voorzijde
/ ril

2 – Maat dwarstraverse achterzijde
/ ril

X – Controlemaat ca. 800 mm

3.2.1 Maak de voorste / achterste
dwarstraversen los, controleer
de afstanden tot de ril en
stel deze af indien nodig
( Dwarstraversen dakrail
Cayenne (9PA)).

• Quertraverse vorn:
Controlewaarde 25 mm
+/-2 mm

• Quertraverse hinten:
Controlewaarde 150
mm +/-2 mm

3.2.2 Schroef beide dwarstraversen vast op de dakrails.

3.2.3 Kies een zijde (bestuurder- of passagierzijde) voor de aansluitende montage
van de opzetmodule (dakbox, fietsdrager, enz.) en sluit de sluitkap af aan de
tegenoverliggende zijde.

WAARSCHUWING

Onjuist beladen en monteren van het daktransportsysteem of de opzetmodule

• Vallende voorwerpen

• Uitstekende voorwerpen

 Zorg er bij het beladen van het daktransportsysteem of de opzetmodule voor, dat de lading niet over
de zijkanten van het dakoppervlak uitsteekt.

 Kies de afstanden tussen meerdere naast elkaar gemonteerde opzetmodules zodanig, dat de
vervoerde voorwerpen tijdens het rijden elkaar niet kunnen raken.

 Zet de lading goed vast, om te voorkomen dat deze tijdens het rijden kan verschuiven.

 Controleer vóór elke rit, en tijdens langere reizen met regelmatige tussenpozen, of het
daktransportsysteem of de opzetmodule nog correct en stevig aan het voertuig vastzit.
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PAS OP

Onjuiste montage, bediening en onderhoud van de fietsdragers

• Beschadigingen aan het voertuigdak, de achterklep en/of de fietsdragers

 Plaats de fiets op de fietsdrager, zorg dat voorkant en achterkant even ver uitsteken. Let er op dat
het zwaartepunt van de belading tussen beide dakdragers ligt.

 Verwijder losse onderdelen van de fiets, zoals drinkbussen, kinderzitjes, zadeltassen, etc.,
voordat u de fiets bevestigt.

 Dek de fiets niet af met een zeil of een beschermhoes.

 Een fiets is moeilijk hanteerbaar en moet daarom altijd door 2 personen worden bevestigd op en
verwijderd van de fietsdrager.

 Gebruik bij hoge voertuigen eventueel een kleine ladder of een trapje.

 Let op voldoende afstand tussen de spanriemen en het voertuigdak.

 Verwijder de fietsdrager van het autodak voordat u de auto gaat wassen in automatische
wasinstallaties.

 Let op de nieuwe totale voertuighoogte bij het rijden door tunnels of onder laag hangende takken
en op inritten (garage, parkeergarage).

 Reinig de fietsdrager alleen met zeepsop (zonder alcohol, chloor of ammoniak), omdat het
oppervlak daardoor kan worden beschadigd of aangetast.

 Plak geen stickers op de fietsdrager. De lijmlaag kan de oppervlakte van de fietsdrager oplossen
of spanningsscheuren veroorzaken.

 Sproei de sloten van de fietsdrager geregeld in met een vrij verkrijgbaar sproeismeermiddel. Het
smeermiddel mag niet in aanraking komen met de kunststofoppervlakken van de fietsdrager.

 Let op voldoende afstand tot de gemonteerde fietsdrager en/of de fiets(en) als de achterklep
voor de eerste maal wordt geopend. Schuif de fietsdrager en/of de fiets(en) indien nodig in de
rijrichting naar voren.

4 De wieldrager vooraf monteren op het daktransportsysteem

4.1 Open de afsluitkap van het daktransportsysteem (voor/achter) aan één zijde (
voertuiginstructieboekje, hoofdstuk 'Daktransportsysteem) en zet de fietsdrager op
het daktransportsysteem.
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Afbeelding 8

4.2 Controleer de positie van het
eerstvolgende klemblokje (T-bout M6
x 61 Afbeelding 8 -1-) ten opzichte
van de groef in de drager van het
daktransportsysteem.

1 – T-bout M6 x 61
2 – Fixatieplaat (voor)
3 – Geleidingspunt fixatieplaat

(voor)
4 – Groef in drager

daktransportsysteem (voor)
5 – T-bout M6 x 35
6 – Fixatieplaat (achter)
7 – Groef in drager

daktransportsysteem (achter)

Schuif het klemblokje (T-bout M6 x 61)
in de groef van de drager voor.

4.3 Verschuif de T-bout (M6 x 35 Afbeelding 8 -5-) met de fixatieplaat achter eventueel
naar voren/achteren op de fietsdrager.

4.4 Schuif het klemblokje (T-bout M6 x 35) met de fietsdrager in de groef van de drager
( Afbeelding 8).

4.5 Schuif de fietsdrager gelijktijdig aan de voor- en achterzijde voorzichtig naar het midden
van het voertuig, totdat het laatste klemblokje (T-bout M6 x 61 Afbeelding 8 -1-) in de
groef van de drager van het daktransportsysteem valt.

Plaats het klemblokje (T-bout M6 x 61) met de fietsdrager in de groef van de drager.

Informatie
Let er bij het verschuiven van de wieldrager naar rechts/links op het daktransport-
systeem op, dat de spanhefboom loodrecht naar boven staat.

Afbeelding 9

4.6 Schuif de fietsdrager voorzichtig op de
voertuigzijde waarop de fiets geplaatst
wordt (de geopende framehouder (klauw)
wijst naar de betreffende voertuigzijde
( Afbeelding 9 -Pijl-).

1 – Fietsdrager
2 – Framehouder (klauw)
3 – Spanhefboom
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Afbeelding 10

4.7 Spanhefboom sluiten

1 – Spanhefboom
2 – Spanhefboom met slot
3 – Geleidingspunt fixatieplaat

(voor)

AANWIJZING

Geleidingspunt fixatieplaat (voor) niet in de groef op de drager van het
daktransportsysteem

• Losse fietsdrager

• Beschadigingen aan de fietsdrager en/of het daktransportsysteem

 Let er bij het aantrekken van de spanhefboom van de fixatieplaat op dat het
geleidingspunt in de groef van de drager van het daktransportsysteem ligt.

 Controleer na het bevestigen de plaats van het geleidingspunt.

4.7.1 Draai de spanhefboom op de fixatieplaat (voor) 10 tot 12 slagen rechtsom
( Afbeelding 10 -A-).

Afbeelding 11

4.7.2 Klap de spanhefboom met
kracht om tot op de fixatieplaat
( Afbeelding 11 -C-).

1 – Spanhefboom
2 – Spanhefboom met slot

Als u de spanhefboom niet kunt
sluiten: Draai de spanhefboom
een of twee slagen linksom (
Afbeelding 10 -B-).

Klap de spanhefboom met
kracht om tot op de fixatieplaat
( Afbeelding 11 -C-).

4.7.3 Sluit de spanhefboom op de fixatieplaat (achter) op dezelfde manier.
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4.7.4 Controleer of u de fietsdrager niet meer kunt verschuiven in het

daktransportsysteem.

5 Monteer de fiets op de fietsdrager.

Afbeelding 12

5.1 Voorbereidende werkzaamheden

1 – Slot op de draaiknop
2 – Knop
3 – Framehouder (klauw)
4 – Buis – draaibaar

5.1.1 Open de framehouder (klauw)
in de draaibare buis (
Afbeelding 12 -C-): Open
het slot op de draaiknop (
Afbeelding 12 -A-) en druk op
de knop ( Afbeelding 12 -B-).

5.1.2 Draai de buis met de
framehouder (klauw) naar
boven ( Afbeelding 12 -D-).

Informatie
De volgende formaten zijn toegestaan voor het onderste deel van het fietsframe (
Afbeelding 13):

• bij een ovale buisdoorsnede: x = 22 tot 80 mm; Y = 22 tot 100 mm

• bij een ronde doorsnede: x = 22 tot 80 mm

Afbeelding 13

5.2 De fiets monteren
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Afbeelding 14

5.2.1 Plaats de fiets met twee
personen voorzichtig op de
fietsdrager ( Afbeelding 14
-A-) en blijf de fiets vasthouden.

1 – Dragerprofiel
fietsdrager

2 – Buis (draaibaar) met
framehouder (klauw)

3 – Draaiknop snelsluiting

Informatie
Let op de volgende punten
bij de plaatsing van de
framehouder (klauw) / onderste
deel van fietsframe:

• De framehouder (klauw)
omsluit het midden van
het onderste deel van het
fietsframe

• De framehouder (klauw) bevindt zich vlakbij het tandwiel, zodat het
draaibare framedeel en het onderste deel van het fietsframe (afhankelijk
van de constructie) een hoek van ca. 90° vormen

• Let op eventueel aanwezige trekkabels / leidingen aan het onderste deel
van het fietsframe!

5.2.2 Plaats de framehouder (klauw) in het midden op het onderste deel van het
fietsframe ( Afbeelding 14 -C-), vlakbij het tandwiel ( Afbeelding 14 -B-).

5.2.3 Draai de draaiknop naar rechts, totdat het onderste framedeel lichtjes vastzit
in de framehouder (klauw) ( Afbeelding 14 -D-).
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Afbeelding 15

5.2.4 Richt de wielhouder
(voor/achter) loodrecht uit
onder de wielnaven van het
voor-/achterwiel ( Afbeelding
15).

1 – Wielhouder voor
2 – Wielhouder achter
3 – Spanriemen

wielhouder
(voor/achter)

4 – Draaiknop

5.2.5 Draai de draaiknop (
Afbeelding 15 -4-) zo ver
mogelijk naar rechts.

Afbeelding 16

5.2.6 Leid de spanriemen tussen de
spaken over de wielvelg. Plaats
de velgenbescherming midden
op de wielvelg ( Afbeelding
16 -boven-).

1 – Spanriemen
2 – Spanslot
3 – Velgenbescherming
4 – Slot op de draaiknop

5.2.7 Steek de spanriemen in het
spanslot. Trek de spanriemen
aan beide zijden aan (
Afbeelding 16 -Pijlen-),
zodat de spanriemen het wiel
symmetrisch bevestigen (
Afbeelding 16 -onder-).

Controleer de afstand tussen
het einde van de spanriemen en het voertuigdak.

5.2.8 Controleer of de fiets goed vastzit op de fietsdrager door deze te schudden.

5.2.9 Sluit het slot op de draaiknop ( Afbeelding 16 -4-). Nu kan de framehouder
(klauw) niet meer worden geopend.

5.3 Lijn de fiets met de fietsdrager uit ten opzichte van het daktransportsysteem en het
voertuig.
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Afbeelding 17

5.3.1 Aan de zijkant, naar de lengteas
van het voertuig ( Afbeelding
17):

• Fiets met fietsdrager,
als enige gemonteerd:
symmetrisch ten
opzichte van het
voertuigmidden/daktrans-
portsysteem

• Fiets met fietsdrager en
andere dragersystemen
(bijv. tweede fietsdrager of
dakbox): dragersystemen
en belading mogen tijdens
de rit niet tegen elkaar
aanstoten.

• De fiets met de
fietsdrager en overige
dragersystemen mogen
NIET buiten de omtrek van het voertuig uitsteken.

Afbeelding 18

5.3.2 Uitstekend deel naar achteren
(achterruit/-deksel of -klep
 Afbeelding 18):

• Uitstekend deel naar
achterzijde: De afstand
'X' bij volledig geopend
achterdeksel/–klep moet
gegarandeerd zijn.

5.3.3 Open het achterdeksel/–klep
van het voertuig voorzichtig
en stel de afstand 'X' tot de
fiets/fietsdrager in.

ALLEEN voertuigen met
(automatische) achterdeksel/
–klep: Stel de openingshoek
(openingshoogte) van
de achterklep in (
voertuiginstructieboekje, hoofdstuk 'Achterklep' bij 'Openingshoogte van de
achterklep instellen').

5.3.4 Sluit de afdekkappen van het dakdragersysteem.

6 Fiets demonteren
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6.1 Open de spanhefboom (3 stuks) op de fietsdrager. Schuif de fietsdrager voorzichtig op

de voertuigzijde waarvan de fiets verwijderd wordt (de geopende framehouder (klauw)
wijst naar de betreffende voertuigzijde).

Sluit de spanhefboom (3 stuks) op de fietsdrager weer.

Afbeelding 19

6.2 Open het slot op de draaiknop (
Afbeelding 19 -A-).

1 – Slot op de draaiknop
2 – Spanriemen wielhouder

(voor/achter)
3 – Knop

6.3 Verwijder de spanriemen van de
wielhouder (voor/achter) en maak ze
los uit het voor-/achterwiel ( Afbeelding
19 -B-).

Afbeelding 20

6.4 Houd de fiets vast en druk op de knop (
Afbeelding 20 -C-).

1 – Knop
2 – Framehouder

De framehouder gaat open ( Afbeelding
20 -D-).

6.5 Haal de fiets met twee personen
voorzichtig naar beneden.
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In- en ombouwhandleiding

Afbeelding 21

6.6 Draai de framehouder (klauw) met de
buis naar de achterste wielhouder (
Afbeelding 21 -A-) en bevestig deze met
spanriemen aan de wielhouder.

1 – Buis (draaibaar)
2 – Framehouder (klauw)
3 – Spanriemen
4 – Wielhouder (voor)
5 – Slot van draaiknop
6 – Slot van spanhefboom

6.7 Leid de spanriemen (voor) in het slot van
de wielhouder ( Afbeelding 21 -5-),
richt ze symmetrisch uit en trek ze aan.

6.8 Lijn de fietsdrager symmetrisch
uit ten opzichte van de dragers van
het daktransportsysteem. Klap de
spanhefboom om en sluit het slot van
de spanhefboom ( Afbeelding 21 -7-).

7 Wieldrager demonteren.

7.1 Bij de demontage worden de stappen in omgekeerde volgorde uitgevoerd.

7.2 Sluit de afdekkappen van het dakdragersysteem.

7.3 Berg de wieldrager met toebehoren op.
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