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I N G E N I O U S  I D E A S  ·  M A D E  I N  G E R M A N Y

Da to produktudviklere med en gensidig kærlighed til cykling ikke kunne finde en
velfungerende egernøgle, der var ergonomisk og billig, besluttede de at løse pro-
blemet selv. Spokey, Rixen & Kauls første produkt blev født, dette nu ikoniske 
design kan findes i værktøjskasser og cykelbutikker rundt om i verden. Med sin 
kombination af funktion, klart design og holdbarhed repræsenterer den de kerne-
værdier, der stadig former Rixen & Kaul produkter den dag i dag.

Efter denne succes vendte Rixen & Kaul sit fokus mod cykeltilbehør og udvikle-
de gradvist KLICKfix-produktlinjen: et omfattende system med hurtig til- og afko-
blingssadaptere og tilbehør, der tillader alt fra kurve til tasker og mobiltelefoner 
at blive „koblet“ til og fjernet igen fra en cykel, det med et tryk på en knap. I dag 
er KLICKfix det mest anvendte hurtig til- og afkoblingssystem af tilbehør til cykler 
med et uovertruffen udvalg af tilbehør fra Rixen & Kaul og andre kendte mærker.

For at imødekomme vores høje kvalitetskrav designer og fremstiller vi alle adaptere 
selv på fabrikken i Tyskland. På denne måde kan vi styre hele processen internt fra
indledende idé til prototyper, formfremstilling og samling af det færdige produkt.
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KorbKlip 
Passer til alle bagagebærer

9-16 cm & 9-40 cm bredde  
– afhængig af kurvens størrelse

Sæt kurven ned  
- drej håndtagene - færdig!

Bagagebærer diameter Ø10-16 mm

Ø14 -16 mm

Ø10-13 mm

Justering af diameter
Fjederstangen sikrer, at kurven 
sidder sikkert på bagagebæren 
med Ø 10-16 mm. For Ø 14-16 
mm skal stangen indsættes i det 
øverste hul på håndtaget. Til Ø 
10-13 mm skal det i det nederste 
hul.

Indstilling af bredden
Klip skal justeres en gang på 
bredden. Maksimal bredde 
afhænger af kurvmodellen. 
Normale kurvstørrelser pas-
ser til bagagebærere 9-16 cm. 
De ekstra store kurvemodeller 
„Cargo“ og „Doggy Basket“ 
passer til bagagebærere 9-40 
cm og kan også bruges på sta-
tiver foran.

Drej håndtaget - færdig
Tilbehøret fastgøres sikkert 
ved at dreje håndtaget nedad. 
Håndtaget kan bevæges langs 
fjederstangen.

Juster fjederspænding
Hvis fjederstangspændingen er for 
stærk på større diametre eller er for 
svag på tyndere diametre, kan du 
optimere den ved at ændre hulpo-
sitionen i beslaget.

KorbKlip
Kurve med KorbKlip kan bruges på en bred vifte af bagage-
bærer og elcykler. 

• 10-16 mm bagagebærer bredde

• 9-40 cm bagagebærer bredde (afhængig af kurvstørrelse)

• Passer til bagagebærer med integrerede batterier

• Kompatibel med bagagebærer med klap

• Kan bruges på V-formede bagagebærer

Korbklip krog
FG001



Rackpack

Tasker med Rackpack-kobling
Koblingen i bunden er lille og let. Remmen, 
der skal låses op, skjuler sig diskret ved 
baglommen. Der er ingen ekstra adapter til-
bage på holderen, når posen fjernes. Brug af 
tasker med Rackpack-kobling kræver baga-
gebærer med specielle dimensioner.

Bagagebærer der passer
Rixen & Kaul bagagebærerne: 
Freerack, Freerack Plus og Rack-
packer samt Tern har alle mål, der 
passer til tasker med Rackpack-
koblingen.

Et træk i remmen frigør tasken
Placer tasken på holderen og skub fremad, 
indtil adapteren automatisk klikker på plads. 
For at fjerne tasken skal du blot trække i 
remmen.

pull

KLICK

Freerack 
1914-1

 10kg max.

Freerack Plus 
1915-1

Kan bruges til foldelige sidetaske

 10kg max.

TIL BAGAGEBÆRER FRA RIXEN & KAUL

Tasker med Rackpack-kobling Koblingen i bunden af   posen er lille 
og let. Stroppen til at låse op skjuler sig diskret i baglommen. Der er 
ingen ekstra adapter tilbage på holderen, når posen fjernes. Brug 
af tasker med Rackpack-kobling kræver specielle dimensioner af 
bæreren.



KRT209-1
Lås til Racktime giver mulighed for at låse knap-
pen på adapteren og dermed sikre tilbehøret på 
cyklen.

KT264-1
Cita Top - cykeltasker med Vario Top Hooks til 
bagagebærere Ø 8-16 mm. Den reducerede afstand 
mellem krogene gør det muligt at bruge tasken sam-
men med racketilbehør til toppen. Tasken er udstyret 
med en skulderrem og regndæk.

fjern adapterens 
fødder til bagagebærer 
der er bredere end 124 
mm

håndtag, der passer til 
Racktime-bagagebærer

Roter håndtag til brede eller 
smalle Racktime-bagagebærer

Resultatet af et vellykket samarbejde mellem Tubus og Rixen 
& Kaul kombinerer bagagebærer af høj kvalitet med et perfekt 
fastgørelsessystem til poser, kurve og kasser. Placer tilbehøret 
på racktime bagagebæren, og skub det fremad, indtil adapte-
ren automatisk klikker på plads. For at fjerne tilbehøret skal du 
trykke på den røde knap og trække tilbehøret bagud.

Racktime-bagagebærerer er kendetegnet 
ved 4 huller i deres tværstiver, som adapteren 
fastgøres til.

Tubus Racktime adpater  
17017-1

Racktime adpater  
GT837

Racktime kurv & adpater  
RT0322



UniKlip
Passer til alle bagagebærer

Justering af bredden
UniKlip kan justeres i bredden 
9-16 cm - også på ikke-par-
allelle bagageskinner. Løsn de 
fire skruer og juster bredden 
ved hjælp af skalaen.

Tyverisikring
UniKlip har en tyverisikring, der 
blokerer håndtagene. Indsæt sikker-
hedsnøglen i den røde udsparing, 
vip den opad, og flyt den mod hånd-
taget for at låse.

Drej håndtagene 
Tilbehøret fastgøres sikkert ved at 
dreje håndtagene nedad. Derefter 
kan du låse tyverisikringen.

Ø 8-16 mm
De forbelastede greb justeres automatisk og 
sikrer, at tilbehøret passer sikkert på bagage-
bærerne Ø 8-16 mm. I de fleste tilfælde er det 
ikke nødvendigt at fjerne bagagebærens klap.

LOCK

Ø 8-16 mm
bagagebærerbredde 9-16 cm Sæt tilbehør ned -  

drej håndtagene - færdige!
Integreret tyverisikringbagagebærerbredde 8-16 cm

Tasker, kasser og tekstilkurve med UniKlip kan bruges på 
en lang række bagagebærer og elcykler. Juster en gang til 
bagagebærens bredde. Sæt tilbehør i - drej håndtagene - 
færdig!

• 8-16 mm bagagebærer diameter

• 9-16 cm bagagebærer bredde

• Passer til bagagebærer med integrerede batterier

• Kompatibel med bagagebærer med klap

• Kan bruges på V-formede bagagebærer

• Integreret tyverisikring

UniKlip

Uniklip adapter  
FA852



GTA modul
Opgraderer Hebie bagage-
bærer med KLICKfix GTA-
systemet. Når GTA-modulet 
er skubbet ind i holderen, 
forhindrer den ikke brugen af   
bagagebærerklappen og til-
lader stadig montering af cy-
keltasker på modulets sider.

GTA Modul (Hebie Qlix)
KF426-11

GTA sokkel (krog)
KG261-13

GTA adapter
Adapteren er monteret med to 
beslag på bagagebæreren. Kurve, 
topkasser eller kasser med GTA-
kobling er låst ovenpå.
Cykeltasker med GTA kroge kan 
monteres på siderne. Alt tilbehør 
kan låses med en central nøgle.

GTA Adapter
KG801

GTA II Adapter
KG846

GTA krogsæt
KG261-12

GTA monteringssæt E
Flade metalplader, der muliggør 
installation af GTA-adapteren, 
hvor pladsen er begrænset. Spe-
cielt velegnet til elcykler, der bru-
ger bagagebærere med integreret 
batteri.

GTA Montagesæt
KG806E

GTA skinne
KG810-10

GTA koblingssæt
koblingssæt til eftermontering. 
Kasser eller kurve bliver med 
koblingssættet kompatible 
med GTA-systemet. Koblings-
ættet monteres simpelt med 
skruer i kassens/kurvens  
bund.

GTA Koblingssæt
KG804

GTA ramme
KG837

GTA krogsæt
KG810-11

GTA-adapteren er en ideel løsning til cyklisten, der ønsker at 
bruge cykeltasker og en topboks, kurv eller kasse på samme 
tid. Pladen er monteret med to faste beslag på enhver bagage-
bærer.

• Pladen passer på enhver bagagebærer op til 145 mm i bredden

• Cykeltasker med GTA-skinne kan kobles på GTA-pladens sider

• Kasser, poser eller kurve med GTA-kobling er fastgjort i den 
øverste midterste slot

• Tilbehøret kan kombineres eller kan bruges separat

• Alle dele er låsbare med en centrallås

GTA



Universal Fixations Carrier Systems

Alle bagagebærerAlle bagagebærer Alle bagagebærer – med GTA adapterpladenKun til RIXEN & KAUL bagagebærerKun tilr Racktime bagagebærer

Kun til Racktime bagagebærer

• Cykeltasker, -kurve og -bokse med 
Racktime Adapter

• Sikker firepunkts fastgørelse 

• Kun anvendelig i kombination med Rack-
time-bagagebærer

• Bagagebærer kan også bruges til andre 
tasker med forskellige kroge eller side-
skinner

Perfekt løsning til cykler med en racktime-
bagagebærer - kendetegnet ved fire huller i 
deres tværbøjler, som adapteren fastgøres til.

Tillader montering af tilbehør på en lang 
række bagagebærer og elcykler. 

Tillader montering af tilbehør på en lang 
række bagagebærer og elcykler.

Med GTA-adapterpladen - konverteres en-
hver bagagebærer til en GTA-systembærer.

Skub fremad for at låse tasken på R & K- 
bagagebæren. Trækrem for nem frigørelse.

KorbKlip
Sæt ned – drej håndtag – fastgjort !

•  10 -16 mm bagagebærer diamenter

•  9-16 cm eller 9-40 cm  bagagebærer 
bredde (afhængig af kurvens størrelse 
ekstra store kurve er særligt velegnede 
til frontholdere 

• Justering af bredden KUN en gang

• Passer til bagagebærer med  
integrerede batterier

• Kompatibel med bagagebærer 

med klap

• Kan bruges på V-formede bagagebærer

GTA System
Ideel når tilbehør skal kombineres

•  kombinere cykeltasker, -kurve og -kas-
ser, der har GTA-koblingen med tasker, 
der har GTA skinne

• GTA-adapter kan monteres på enhver 
bagagebærer med bredde op til 145 mm 

• GTA-tilbehør ovenpå og på siderne kan 
kombineres eller kan bruges separat

UniKlip
Sæt ned – drej håndtag – fastgjort 
!

•  8-16 mm  bagagebærer diamenter

•  9-16 cm bagagebærer bredde

• Justering af bredden KUN en gang

• Passer til bagagebærer med  

integrerede batterier

• Kompatibel med bagagebærer 

med klap

• Kan bruges på V-formede bagagebærer

Rackpack
Trækstrop for hurtig frigivelse

•  Tasker med Rackpack Adapter

• Ingen ekstra adapter på bagagebærer 
er nødvendig

• Bagagebærer kan også bruges til 
andre tasker med forskellige kroge 
eller sideskinner

• KUN anvendelig i kombination med 
R&K bagagebærer: Freerack, Free-
rack Plus og Rackpacker

  Integreret tyverisikring    tilbehør ovenpå og på siderne  
er sikret med en central nøgle

   Eftermonteringslås tilgængelig  
for at låse  den røde knap



Mens KLICKfix pålideligt har tilsluttet tilbehør til cykler, er Werkhaus kendt for smarte 
møbler til hjemmet, der er samlet med dets patenterede samlesystem. Begge virk-
somheder har slået sig sammen om at introducere cykelkurve, der hurtigt kan samles 
uden brug af værktøj. Kurvene er lavet af vandtæt birketræ fra økologisk bæredygtigt 
skovbrug med en modstandygtig belægning. Kurvene sendes i plads- og ressource-
besparende flad emballage. Alle komponenter er 100% fremstillet i Tyskland.

WERKHAUS RADKISTEN


