
 

Het optillen en dragen van uw GSD 

Informatie en tips in dit artikel hebben betrekking op de GSD vanaf modeljaar 2021 

 

Bij de ontwikkeling van de GSD hebben we dagelijkse gebruikssituaties in ogenschouw 
genomen waarbij u de fiets soms moeten optillen – zoals bij dat lastige afstapje naar de lift 
of het vervoeren van de fiets in de auto. In dit artikel vertellen we u waar en hoe u uw 
compacte transportfiets het beste kunt vastpakken en optillen. 

Pak het frame, niet het zadel! 

De GSD is zwaarder dan een normale, niet-elektrische fiets. Daarnaast is hij meestal 
uitgerust met diverse accessoires en bepakt met bagage waardoor het totaalgewicht 
toeneemt. Vanwege dat gewicht adviseren we dringend om de GSD niet aan het zadel, maar 
aan het frame op te tillen. 

Bij het ontwerp van 

de GSD hebben we 

het frame niet alleen 

superstabiel 

gemaakt, maar ook 

zo compact en 

gebruiksvriendelijk 

mogelijk met 

afgeronde hoeken 

en meerdere punten 

om het frame 

gemakkelijk te 

kunnen optillen. 

 



Wat als de fiets is uitgerust met accessoires? 

Als de GSD is afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren, dan hebt u zeker een paar 
accessoires op de fiets gemonteerd. Deze accessoires verhogen de praktische bruikbaarheid 
van de fiets maar ze zullen ook deels de achterdrager bedekken, waardoor het lastiger wordt 
om de GSD te verplaatsen. Hier een paar tips om het dragen van de fiets te vereenvoudigen: 

Het dragen van de GSD op een trap of stoep 

Als u de GSD van een hoge stoep moet aftillen of thuis een trap moet optillen, wilt u niet 
elke keer de tassen of andere accessoires hoeven te verwijderen. De volgende stappen 
werken ook als uw achterdrager is uitgerust met accessoires zoals een kinderzitje, de 
Clubhouse+, de Shortbed Tray of de complete Clubhouse Fort: 

1. Zorg dat de pedalen en cranks niet in de weg zitten. 
2. Pak met een onderhandse grip de bovenbuis aan de onderzijde vast. Let op de rubber 

klemband voor de stuurkolom. 
3. Pak met de andere hand het frame vast bij de buisverbinding onder het accuslot. Zie 

onderstaande afbeelding. 
4. Ga zo dicht mogelijk bij de fiets staan. Til de fiets zo dicht mogelijk bij uw lichaam 

omhoog en gebruik uw lijf indien nodig als steunpunt. 

 
 



De GSD in een auto tillen 

Tenzij u de fiets in een bestelwagen tilt, moet u waarschijnlijk enige accessoires zoals  
kinderzitjes of de Storm Shield verwijderen. Afhankelijk van de ruimte in de auto, moet u 
wellicht ook de Clubhouse+ en de Shortbed Tray afnemen. De volgende tips werken echter 
ook als u beperkte ruimte hebt op een fietsendrager: 

1. Maak de GSD zo klein 
mogelijk: zadelpen 
helemaal inschuiven, 
voorwiel 180° draaien, 
stuurkolom omklappen en 
vastzetten met de rubber 
klemband.  

 

2. De voorste accu verwijderen. Daardoor krijgt u extra ruimte voor uw handen EN 
wordt de fiets lichter. 

3. Pak met een onderhandse greep de bovenbuis vast. Let op de rubber klemband voor 
de stuurkolom. 

4. Pak met een bovenhandse greep de bagagedrager vast ter hoogte van het accuslot. 
Zie onderstaande afbeelding. 

5. Ga zo dicht mogelijk bij de fiets staan. Til de fiets zo dicht mogelijk bij uw lichaam 
omhoog en gebruik uw lijf indien nodig als steunpunt. 

 
 


