VK ALL IN ONE FIETSENDRAGER GEBRUIKERSHANDLEIDING
De in deze gebruikershandleiding vermelde werkzaamheden, montage en technische
(veiligheid)instructies dienen onder alle omstandigheden te worden nageleefd. De VK ALL IN ONE
Fietsendrager mag niet gemonteerd en gebruikt worden voordat de montagehandleiding en
veiligheidsvoorschriften geheel zijn doorgelezen en duidelijk zijn. Afwijkingen kunnen leiden tot
verkeerde montage of verkeerd gebruik. Voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht
nemen van de gebruikershandleiding en instructies, aanvaardt VK International geen enkele
aansprakelijkheid.
Met de VK All IN ONE Fietsendrager kun je op compacte wijze fietsen opslaan, stapelen, verplaatsen
vervoeren, lossen en afleveren. Uiteraard kunnen goederen die je opstapelt ook omvallen. Daarom is
het van uiterst belang om acht te slaan op de inhoud van deze gebruikershandleiding en de
technische (veiligheid)instructies van de VK ALL IN ONE Fietsendrager.
Belangrijke informatie Gebruik ALL IN ONE:
1. Lees eerst de gebruikershandleiding van de VK Fietsdragers voor 1, 2, 4, 5 en 6 fietsen.
2. Controleer aan de hand van het onderdelenoverzicht benoemd onder: “Inhoud en Gebruik”
of alle benodigde onderdelen van de VK Fietsdragers zijn meegeleverd. Beoordeel of alle
onderdelen intact en functioneel zijn.
3. Bij het ontbreken of niet functioneren van onderdelen dienen deze vervangen te worden. Dit
om de veiligheid van uw VK ALL IN ONE Fietsendrager te garanderen. Hiervoor kunt u contact
opnemen met uw leverancier.
4. VK ALL IN ONE Fietsendrager dient alleen gebruikt te worden voor fietsenopslag, het
stapelen, vervoeren, verplaatsen, afleveren en lossen van fietsen.
5. De VK ALL IN ONE Fietsendrager mag alleen gebruikt worden voor het vervoer van maximaal
5 fietsen per Fietsendrager.
6. Het gewicht van de VK ALL IN ONE Fietsendrager is 90 kg. Let op dat de maximale
belastbaarheid niet wordt overschreden.
7. De maximale belastbaarheid van de VK ALL IN ONE Fietsendrager is 4.400 kg.
8. De totale belasting bij 2 gevulde en gestapelde VK ALL IN ONE Fietsendrager is 4.400kg. De
totale belasting bij 3 gevulde en gestapelde VK ALL IN ONE Fietsendragers is 4.400 kg.
9. De buitenmaten van de VK ALL IN ONE Fietsendrager bedragen 200 cm x 150 cm.
10. Het is niet toegestaan om meer dan 3 VK ALL IN ONE Fietsendrager op elkaar te stapelen.
11. Gebruik buizen Ø 60.3 mm x 3 mm x 130 cm in goede staat.
12. Houdt u aan de in uw land geldende wet- en regelgeving, voorschriften en aanwijzingen die
gelden voor het stapelen, verplaatsen, vervoeren en afleveren van goederen - zoals in het
geval van de ALL IN ONE Fietsendrager - met de hulpmiddelen die gebruikt worden om de
ALL IN ONE Fietsendrager te stapelen, te vervoeren of af te leveren.
13. Controleer bij lange ritten of bij slecht of onverhard wegdek regelmatig de bevestiging van de
VK ALL-IN ONE Fietsendragers.
14. Het is niet toegestaan wijzigingen van enigerlei aard en in de ruimste zin des woord aan te
brengen aan de VK ALL IN ONE Fietsendrager. Hieronder valt ook het toepassen van niet
originele VK vervangingsonderdelen.
15. Een gevulde en gestapelde VK All IN ONE Fietsendrager mag enkel en alleen door officieel
gecertificeerde (heftruck)-chauffeurs gebruikt worden. Deze (heftruck)-chauffeurs zijn
minimaal in het bezit van een geldig heftruck certificaat c.q. diploma.
16. Een deskundige en in goede conditie verkerende (heftruck)-chauffeur kan in ieder geval
efficiënt en correct omgaan met een vorkheftruck, hanteren veilige werkmethoden en
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kunnen gevaren herkennen. Dergelijke (heftruck)-chauffeurs en vervoerders beschikken in
ieder geval over noodzakelijke hulpmiddelen om de VK ALL IN ONE Fietsendrager te stapelen,
de stapels te verkleinen, te verplaatsen, te vervoeren en te lossen. Bent u niet officieel
gecertificeerd? Schakel dan een deskundige in.
Daarnaast dient de officieel gecertificeerde (heftruck)-chauffeur de VK ALL IN ONE
Fietsendrager op een harde, vlakke en niet gladde ondergrond te stapelen, te plaatsen, te
vervoeren en op te slaan.
De officieel gecertificeerde (heftruck)-chauffeur dient de VK ALL IN ONE Fietsendrager in het
midden van de 200 cm brede en zwaarste zijde op te pakken. Daarnaast dienen de
heftruckklepels minimaal 115 cm lang te zijn. Let hierbij op dat de heftruck in goede
technische staat verkeerd, over passende vorken beschikt en over voldoende capaciteit en
hefhoogte.
Gebruik bij het stapelen uitsluitend VK ALL IN ONE’s van hetzelfde type. Het combineren van
stapelplateaus van verschillende types en/of fabrikanten kan leiden tot instabiliteit met
omvallen van de stapel tot gevolg.
Bij het stapelen van de VK ALL-IN ONE met verschillende gewichten, zet altijd de meest zwaar
beladen ALL IN ONE onderop. Stapel van zwaar naar licht, met de lichtste drager boven.
Bij het verrijden van gestapelde ALL IN ONE’s nooit meer dan twee niveaus gelijktijdig
vervoeren. Houdt de VK ALL IN ONE’s tijdens het verrijden zo dicht mogelijk bij de grond en
let op de gewichtsverdeling van de ALL-IN ONES (zwaarste onderop)
Maximaal toegestane scheefstand is 3,5°.
Gebruik van PBM’s (Persoonlijke beschermingsmiddelen) verplicht, minimaal
veiligheidsschoenen.
De VK ALL-IN ONE kan gebruikt worden van -20 tot +40 graden Celsius en dient altijd vrij te
zijn van sneeuw en ijs. Bij temperaturen buiten dit bereik kan de mechanische sterkte niet
meer gegarandeerd worden.
Let voor dagelijks gebruik op ernstige beschadigingen zoals: Scheurvorming van lassen en
plaatwerk, ernstige deuken in de constructie en bodem, insnoeringen, beschadigingen aan
de voeten. Gebruik van een versleten en/of overmatig beschadigde ALL-IN ONE kan leiden
tot persoonlijk letsel of ernstige materiele schade. Neem de ALL-IN ONE bij twijfel uit
gebruik.
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Belangrijke informatie Gebruik ALL IN ONE tijdens vervoer:
1. controleer vóór belading of het voertuig, de laadvloer en de vastzetmiddelen schoon en in
goede en bruikbare staat zijn
2. controleer of de vastzetmiddelen in staat zijn om de krachten te weerstaan die tijdens het
rijden op de lading inwerken. Houd rekening met noodremmingen, sterk uitwijken om
obstakels te vermijden, slechte wegen of slechte weersomstandigheden
3. bepaal welke manier van ladingzekering voor deze lading het best is (vergrendelen,
blokkeren, vormsluitend sjorren, neersjorren of combinaties daarvan)
4. zet de lading op zo’n manier vast dat deze niet kan verschuiven, omvallen, verplaatsen door
trillingen of van het voertuig kan vallen
5. zet de lading zodanig vast dat het voertuig (door verschuivende lading) niet kan omvallen
6. controleer of de aanbevelingen van de fabrikant van het voertuig en die van de fabrikant van
de vastzetmiddelen worden opgevolgd
7. gebruik zo mogelijk materieel dat het zekeren van de lading ondersteunt, zoals
wrijvingsmatten, schotten, spanbanden en hoekbeschermers
8. zorg ervoor dat de vastzetmiddelen de lading niet beschadigen
9. controleer de lading na elke gedeeltelijke lossing of herschikking op overbelading en
verdeling van de lading over het voertuig. Zorg ervoor dat het zwaartepunt van de lading zo
dicht mogelijk bij de lengteas van het voertuig ligt. Belaad zo laag mogelijk: de zware
goederen onder en de lichtere boven
10. controleer de ladingzekering regelmatig gedurende de rit. De eerste controle bij voorkeur al
na enkele kilometers. Verder moet de ladingzekering altijd worden gecontroleerd na
noodremming of sterke uitwijkmanoeuvres
11. rijd rustig; pas jouw snelheid aan de omstandigheden aan en voorkom sterke
stuurbewegingen en heftig remmen. Als je hieraan houdt zijn de krachten die inwerken op de
lading gering en voorkom je problemen
NB: Op www.vk-international.com vindt u in het Nederlands, Engels, Duits, Frans en visueel de
volgende belangrijke zaken;
● De gebruikershandleiding van de VK fietsendragers voor 1, 2, 4, 5 en 6 fietsen; neem deze
gebruikershandleiding aandachtig door
● Een instructiefilm welke laat zien hoe een gevulde VK ALL IN ONE Fietsendrager op een andere VK
ALL IN ONE Fietsendrager wordt geplaatst; bekijk deze instructiefilm.

Bij vragen of onduidelijkheden etc. neemt u contact op met:
VK International,
Vliegertstraat 2,
6005 PR WEERT
Tel: 0495 – 545050
info@vk-international.com
www.vk-international.com
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