
DE HANDIGE  
FIETSENDRAGER



HET IS EEN PAAR JAAR GELEDEN TOEN HENK, ZICH AFVROEG: HOE KRIJG IK TOCH MIJN  

E-BIKE OP EEN FATSOENLIJKE MANIER MEE OP MIJN FIETSDRAGER?  

WAAROM IS ER GEEN GOEDE FIETSDRAGER VOOR DEZE - VAAK WAT ZWAARDERE - FIETSEN? 

HIJ BEDACHT DE EERSTE TILLY LIGHT EN KWAM DAARNA IN CONTACT MET ERIK LUFT,  

ONDERNEMER IN METAAL. EN NIET VEEL LATER WAS DE PRODUCTIE VAN DE TILLY LIGHT EEN FEIT!

Makkelijker dan de Tilly Light wordt het niet: 

met een druk op de knop van de afstands-

bediening daalt de Tilly Light fietsendrager  

naar beneden. U rijdt de e-bikes op de  

Tilly Light en zet ze op eenvoudige wijze vast 

met de handige bevestigingsriemen. 

Daarna drukt u weer op de knop van de 

afstandsbediening en de Tilly Light tilt uw 

e-bikes omhoog. Vervolgens rijdt u veilig en  

op uw gemak naar uw fietsbestemming. 

Het gemak van de Tilly Light
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Tilly Light

tillylight.com   | 



De Tilly Light is een vernuftig product met 

oer-Hollandse degelijkheid en een strakke 

vormgeving. Het Tilly Light frame bestaat uit 

weerbestendig, supersterk en licht aluminium. 

De kunststof afdekkap beschermt de vitale 

elektronische componenten.  

 

De bijgeleverde afstandsbediening zorgt 

voor een optimaal gemak. De led-verlichting 

zorgt voor goede zichtbaarheid in het donker. 

Het geheel is uitstekend afgemonteerd en 

elk onderdeel is geschikt en bestemd voor 

dagelijks en veelvuldig gebruik. 

Jan en Toos waren één van de eerste 

gebruikers van de Tilly Light. “Het is gewoon 

een superhandig ding! We zijn er met onze 

e-bikes veel mobieler door geworden en 

rijden stad en land af op zoek naar de mooiste 

fietsroutes”, aldus Jan. Toos voegt toe: “Ook  

als ik op pad ga met een vriendin gebruik ik 

de Tilly Light vaak. Erg makkelijk dat ik zonder 

tilwerk de fiets veilig mee kan nemen met  

de auto”. 
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GEBRUIKERSERVARING

Tilly Light techniek

Standaard geleverd met een 13 polige 
aansluiting. Voor een auto met een  
7 polige aansluiting is er de Tilly Light 
adapter verkrijgbaar.
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Service
Bij uw Tilly Light krijgt u meer dan alleen de 

unieke en handige fietsendrager. Een goede 

gebruikershandleiding hoort er ook bij. Op 

de website www.tillylight.com/service kunt 

u deze altijd downloaden. Of u bekijkt er de 

gebruikersvideo. 

 

 

En mocht er echt iets mis zijn met uw Tilly Light 

dan is een afspraak bij uw dealer of Steggink 

Metaal zo gemaakt. En als uw mogelijke euvel 

is verholpen, verwijzen we u graag naar de 

mooiste fietsroutes in het prachtige Twente.

Aangenaam kennis te maken: Steggink Metaal 

in Oldenzaal. De nuchtere Twentse maar ook 

trotse makers van uw Tilly Light. Een erkend 

leerbedrijf in de metaalsector dat werkt met 

hoogwaardige gereedschappen en volgens  

de strengste veiligheidseisen. Voor de makers  

van de Tilly Light dus een prettige en veilige 

omgeving om te werken. Steggink Metaal 

is ijzersterk in buigen en lassen van diverse 

soorten metaal in flexibele oplages.  

Tilly Light is dus gemaakt in goede en 

bekwame handen: die van een vakman.

Het bedrijf achter 
de Tilly Light
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Gewicht lift 11,7 kg 
Gewicht draaggedeelte 9 kg 
Gewicht totaal 20,7 kg

Maximaal draaggewicht 55 kg (bij maximale kogeldruk van 75 kg) 
Maximaal gewicht van 1 fiets 27,5 kg
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Bedien de Tilly Light eenvoudig met behulp 
van de afstandsbediening. 

http://www.tillylight.com


TILLY LIGHT BV 

Industrieterrein Het Hazewinkel 

Lübeckstraat 23 -  7575 EE  Oldenzaal 

 

T +31 (0)541 570 757 

www.tillylight.com

Het dealernetwerk van de Tilly Light staat op 

de website. Zo vindt u snel de dichtstbijzijnde 

dealer. Tilly Light is ook actief op Facebook.  

En als u volger wordt, krijgt u altijd de meest 

actuele informatie. Elk seizoen staan er wel een 

paar leuke acties op de site of op Facebook, dus 

meldt u aan als volger en wie weet maakt u 

kans op een leuke attentie van Tilly Light. 

Dealers en meer 
informatie
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http://www.tillylight.nl

