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‘De Tilly Light
is voor ons een 

hele uitkomst’
Jan de Roo en Nelly van 

Dam uit Hengelo gaan er 
graag samen op uit met hun 

elektrische fietsen. Even 
lekker uitwaaien. Sinds kort 
plaatsen ze hun elektrische 

fietsen in een mum van 
tijd achterop de auto.

,,Ik draai vol continudiensten als storing-
smonteur bij Apollo Vredestein. Als het 
weer maar een beetje meewerkt gaan 
Nelly en ik een eind fietsen. Even naar buit-
en, frisse lucht opsnuiven en de natuur in.

Watermolen
Vaak bepalen we vooraf eerst een doel. 
Soms fietsen we vanaf huis een eind weg. 
Naar de watermolen op landgoed Twick-
el. Of richting vliegveld Twente. Maar als 
ons doel wat verder weg ligt, pakken we 
de auto en laden we de elektrische fiet-
sen achterop. Dat is best een hele toer 
hoor, vooral nu we ouder worden. Zo’n 
elektrische fiets weegt toch al snel zo’n 

25 kilo. Til dat maar eens op in je eentje! 
Eén fiets lukte me vaak nog wel, maar de 
tweede was een stuk moeilijker. Nelly en 
ik deden dat vaak samen. Maar ideaal 
was anders.’’

Krantenartikel
Vorig jaar zag Jan een krantenartikel over 
een fietsendrager met liftsysteem. ,,Ik 
wist niet eens dat dat bestond en heb me-
teen de website opgeschreven. Als mijn 
fietsen drager op is, ga ik op zoek naar zo’n 
Tilly Light, besloot ik.’’ Begin dit jaar kreeg 
Jan een kleine aanrijding en werd de ach-
terkant van z’n auto beschadigd. Ook de 
fietsendrager. ,,De aankoop van de Tilly 

Light werd daardoor iets vervroegd. Ik ben 
er alleen maar blij om. Het is een hele uit-
komst voor ons. We plaatsen het liftdeel 
op de auto, haken een plateau aan en ri-
jden dan zo vanaf de straat de elektrische 
fietsen in het kantelsysteem van de Tilly 
Light. Met een afstandsbediening gaan 
de elektrische fietsen met een liftsysteem 
omhoog. Zonder enige inspanning rijden 
we weg, binnen tien minuten. En het voor-
deel is; Nelly kan het in haar eentje ook.”

Bremerhaven
In februari maakten Jan en Nelly een trip 
naar Noord-Duitsland. ,,We boekten voor 
een week een huisje in Bremerhaven. De 

elektrische fietsen achterop, want we 
wilden mooie tochten maken langs de 
Duitse kust.  We hebben echt genoten! Ti-
jdens onze vakantie bleek nog eens hoe 
ideaal de Tilly Light is. Als we met de auto 
een dorpje inreden, konden we heel snel 
de elektrische fietsen van de auto halen 
en lekker een eind wegrijden.

Gratis parkeren
Dat gaan we voortaan ook doen als we een 
grote stad bezoeken. De auto aan de rand 
van de stad parkeren en op onze elektrische 
fietsen naar het centrum fietsen. Dat gaat 
nu heel simpel. Bovendien pak je mooi het 
voordeel van gratis parkeren mee.’’

Makkelijk te plaatsen op trekhaak
Tilly Light is gemaakt uit 2 onderdelen. Het gedeelte dat op de 
trekhaak wordt geplaatst en de drager voor de fietsen.
 
Nooit meer de fiets te tillen
Door de kantelende fietsstandaard kan de fiets vanaf de stoep in 
de standaard gerold worden. Tillen hoeft niet meer.

Automatisch in hoogte verstellen
Met een elektrische motor kan de fietsendrager verticaal worden 
verplaatst.

‘De consument heeft eindelijk 
gevonden wat hij zocht’
DE VERKOPER ‘Steeds meer mensen fietsen tegen-
woordig op een elektrische fiets of e-bike. Ideaal voor 
ouderen én voor forensen. Maar een e-bike is veel zwaarder 
dan een gewone fiets en een geschikte fietsendrager was 
er nog niet op de markt. Nu wel. De Tilly Light maakt een 
einde aan het geklungel van de consument. De verkoop 
loopt goed. De consument heeft eindelijk gevonden wat hij 
zocht.’
Nick de Groot,
Egbert Egberts - Borger

‘Zó vanaf de straat de fietsen het rek inrijden.’

‘Tilly Light verspreidt zich 
als een olievlek over het land’
DE PRODUCENT ‘Steggink Metaal bv uit Oldenzaal 
heeft vorig jaar januari de Tilly Light in productie genomen. 
We zijn trots op deze Twentse vinding, van ontwerper 
Henk Heerkes. Met Tilly Light wordt het transporteren van 
elektrische fietsen op de auto stukken makkelijker. Even de 
auto aan de kant en binnen vijf minuten op de fiets. Ideaal. 
Tilly Light verspreidt zich inmiddels als een olievlek over het 
land.’
Bekijk het filmpje op www.tillylight.com
Erik Luft, 
directeur Steggink Metaal bv - Oldenzaal


