
Razendsnelle montage
van de Progress Bike
Van begin tot eind gemonteerd met de handige handleiding van de Progress Bike!
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Leuk dat je gekozen hebt voor de robuuste Progress Bike! Jouw comfortabele en veilige reis begint 
met de razendsnelle montage van Progress Bike. Deze makkelijke handleiding is zonder enige 
ervaring goed te gebruiken voor het monteren van deze prachtige fiets.  Mocht je er echt niet uitko-
men dan kun je altijd de buurman uitnodigen voor koffie!

Voordelen van de razendsnelle montage:
 Gemakkelijk stap voor stap monteren zonder ervaring
 Meteen de weg op na het monteren
 Altijd hulp en ondersteuning via de Live Chat op onze website
 
 Wij gaan samen met jou de gloednieuwe Progress Bike monteren! 
Heb je dit nog nooit gedaan? Dat is geen enkel probleem want wij 
helpen jou door deze handleiding heen!

Zin in?
Wij wel!

Introductie

Gereedschap wat je nodig hebt bij het monteren:
Kruiskopschroevendraaier, Steeksleutels en inbussleutels
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Dubbel check

Stap 1 | Verpakking
Laten we eerst even beginnen met het controleren van de verpakking. Als de doos in goede staat is 
bezorgd kun je de doos voorzichtig openmaken. 

Mocht er een probleem zijn met de levering, verpakking of de bestelling. Neem gemakkelijk 
contact met ons op per e-mail (support@progressbike.nl) of via de Live Chat op de website!

Controleer de maat
Kijk op de zijkant van de doos of de maat en het 
product overeenkomen met jouw bestelling. Op 
de doos kun je de maat vinden.

Verpakkingsmateriaal
Voordat wij verder gaan met de montage is het 
altijd handig om te kijken of het product goed 
ingepakt is met verpakkingsmateriaal.

De doos kun je openma-
ken aan de bovenkant!

Handvat (beide kanten)

Voorspatbord

Achterspatbord
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Stap 2 | Uitpakken van de onderdelen
Een goed begin is het halve werk. Daarom is het handig om de onderdelen even op tafel/vloer te 
leggen en te kijken of alles compleet is. Bekijk hieronder het overzicht van de geleverde 
onderdelen:

Stap 3 | Onderdelen uit de verpakking Stap 4 | Verpakking verwijderen

Stap 5 | Losse onderdelen neerleggen op de tafel/vloer
Als de onderdelen netjes op de tafel/vloer liggen dan kun je de onderdelen makkelijk sorteren. De 
onderdelen zijn goed verpakt met verpakkingsmateriaal en denk bij het weggooien aan het milieu! 
Het is erg handig om de onderdelen op een tafel/vloer te leggen zoals op de afbeelding:

1 zakje met 
onderdelen

Uitpakken

Haal voorzichtig alle onderdelen uit de doos en
en daarna pas het frame met voorwiel (foto).

Haal de bovenste twee onderdelen uit de 
verpakking en zet dit voorzichtig en stabiel neer.
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Stuur

Stuur monteren van de fiets
Als alle onderdelen netjes gesorteerd zijn kunnen we beginnen aan 
het monteren van het stuur, Zorg ervoor dat je de volgende 
onderdelen hebt gepakt:

Stap 6 | Zet de fiets recht neer
Voordat het stuur aan het frame kan worden 
bevestigd moet de fiets in rechte positie staan. 
Zet de fiets stabiel neer op de voorvork (foto).

Stap 7 | Bevestig het stuur aan het frame
Bevestig de steurpen aan het frame door de 
stang voorzichtig in de opening van het frame te 
schuiven (zoals op de foto):

Benodigdheden:

Stap 8 |  Breng de streepjes in het frame
Zorg ervoor dat de grens met streepjes niet 
meer zichtbaar is. De streepjes moeten zich in 
het frame bevinden. Het stuur is verstelbaar.

Stap 9 | Draai de schroef aan (bovenkant) 
Zorg ervoor dat het stuur recht zit ten opzichte 
van het voorwiel. Vervolgens kun je de schroef 
stevig aandraaien als de hoogte goed is.
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Stap 10 | Draai de schroef aan (onderkant)
Draai de onderste schroef ook vast met dezelfde 
inbussleutel. Kijk goed of het stuur op de 
gewenste stand is gemonteerd (eigen gevoel).

Stap 11 | Controleer of het stuur recht is
Kijk of het stuur op beide posities recht is 
gemonteerd. Tips voor het verstellen vind je op 
de laatste pagina van de handleiding!

Stuur

Mocht je problemen hebben met het monteren van het stuur, dan kun je gemakkelijk contact 
opnemen via de Live Chat of per e-mail (support@progressbike.nl). Wij helpen jou graag!

Altijd comfortabel de weg 
op met Progress Bike!
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Zadel monteren

Zadel monteren
Na het monteren van het het stuur kun je gemakkelijk het zadel gaan 
verstellen en monteren. Bekijk hier het stappenplan:
 

Stap 12 | Zet de fiets recht neer
Voordat het zadel bevestigd kan worden aan het 
frame moet je de fiets recht neerzetten op een 
stevige ondergrond. Daarna pak je de zadelpen.

Stap 13 | Bevestig de zadelpen
Bevestig de zadelpen aan het frame met het 
smalle uiteinde naar boven. De zadelpen kun je 
later verstellen naar de gewenste hoogte.

Benodigdheden:

Stap 14 |  Monteer het zadel op de zadelpen
Als de zadelpen vast zit aan het frame kun je het 
zadel bevestigen aan de zadelpen. Zorg ervoor 
dat het zadel recht op de zadelpen bevestigd is.

Stap 15 | Controleer of het zadel recht zit
Na het bevestigen van het zadel op de zadel-
pen kun je controleren of het zadel recht 
gemonteerd is op het frame.

Mocht je problemen hebben met het mon-
teren van het zadel, dan kun je gemakke-
lijk contact opnemen via de Live Chat of 
per e-mail (support@progressbike.nl).

Klaar met het zadel? Let’s go!
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Voorspatbord

Voorspatbord monteren aan het frame
Als je helemaal klaar bent met stuur, zadel en frame dan 
kunnen wij doorgaan naar het (voor)spatbord. Het is belangrijk 
dat de fiets op het zadel en stuur steunt en omgedraaid is.

Benodigdheden:

Stap 16 | Draai de fiets voorzichtig om
Draai de fiets voorzichtig om en zorg voor een 
stabiele en stevige ondergrond. Laat de fiets 
rusten op het stuur/handvaten en het zadel.

Stap 17 | Pak het spatbord
Pak het langwerpige spatbord en leg dit onder-
deel tussen de voorvork. Zorg ervoor dat het 
bevestigingspunt (gaatje) aan de juiste kant zit.

Stap 18 |  Bevestig het spatbord + onderdeel
Bevestig het spatbord met het andere onderdeel 
op de afbeelding aan het frame/voorvork. Zorg 
voor de juiste positie en samenstelling.

Stap 19 | Draai het onderdeel goed aan
Maak de onderdelen goed vast en draai alles 
nogmaals even aan. Zorg ervoor dat de 
onderdelen recht gemonteerd zijn.

Juiste kant!
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Voorspatbord

Soms is het goed om even een kleine pauze 
in te lassen om de focus te behouden! Je 
bent super goed bezig en we zijn er bijna! 

Stap 20 | Bevestig de stang aan het spatbord
Bevestig de stang aan het spatbord. Bekijk de 
benodigdheden op de afbeelding. Bevestig  de 
zwarte onderdelen in de juiste volgorde:

Stap 21 | Controleer de bevestiginspunten
Zorg ervoor dat de bevestigingspunten aanslui-
ten op de vooras. Bekijk de illustratie om de 
bevestiginspunten te kunnen controleren:

Neem even pauze!
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Achterspatbord

Achterspatbord monteren aan het frame
Als het voorspatbord is gemonteerd aan de het 
frame kunnen we het achterspatbord gaan 
vastzetten. Dit onderdeel is al voorgemonteerd 
en hoeft slechts vastgedraaid te worden.

Stap 22 | Losdraaien van de achteras
Haal de beschermende dopjes van de schroeven 
af indien nodig. Maak de fietsbouten los van de 
achteras met een steeksleutel.

Stap 23 | Monteer het achterspatbord
Als de fietsbouten eenmaal losgedraaid zijn, 
dan kun je de openingen op de achteras te 
monteren, Vervolgens kun je de fietsbouten 
weer stevig vastzetten.

Zorg ervoor dat de fiets-
bouten weer vast zitten!
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Voorwiel & bagagedrager

Het monteren van het voorwiel en bagagedrager
We zijn gelukkig al heel ver met het monteren van de fiets. 
Laten we doorgaan met het voorwiel en bagagedrager. 
Dit is een belangrijke stap maar vooral erg gemakkelijk.

Stap 24 | Plaats het wiel in de voorvork
Zorg ervoor dat de uiteinden van het voorwiel in 
de openingen van de voorvork vallen. Je hoeft 
nog niks .

Stap 25 | Draai de bagagedrager vast
Bevestig de bagagedrager aan de stang die 
gemonteerd is aan het frame. Maak de schroe-
ven vast met de moertjes uit het kleine zakje:

Benodigdheden:

Stap 26 |  Monteer de onderdelen en het voorwiel
Bij deze stap is volgorde erg belangrijk. In de volgende stappen kun je gemakkelijk vinden wat de 
juiste volgorde is van monteren. Na het laten rusten van het wiel in het frame, kunnen we beginnen 
met het vastdraaien van de bagagedrager, spatbord en het voorwiel. HERHAAL AAN BEIDE KANTEN!

Voorvork Ring Vastdraaien

Kruiskop

Sleutel 15
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Kettingkast

Kettingkast monteren
Het wiel, de bagagedrager en het spatbord zijn goed gemon-
teerd! We gaan snel verder met de kettingkast! Kijk goed of je 
alle benodigdheden hebt gevonden:

Benodigdheden:

Stap 27 | Pak de kettingkast
Pak de kettingkast en leg dit onderdeel op de 
juiste manier neer. Kijk goed naar de verschil-
lende bevestigingspunten op het frame/ketting.

Stap 28 | Pak het spatbord
Zorg ervoor dat de smalle kant van de kettingkast 
bovenaan komt (zoals op de foto). Zorg ervoor 
dat het schroefje makkelijk monteerbaar is.

Stap 29 | Schroef de kettingkast vast
Als de kettingkast goed ligt en de openingen zijn 
vrij voor het monteren van de schroefjes, kun je 
de korte schroefjes monteren aan de kettingkast.

Stap 30 | Bevestig de beugel
Houdt de beugel (ijzer) goed vast en draai de 
lange schroeven aan. De schroeven zullen in 
de beugel draaien. De beugel trekt dan krom!
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Standaard

Standaard monteren
Nou we komen nu bij het laatste onderdeel wat bevestigd moet 
worden aan het frame van de Progress Bike. Je kunt de fiets 
weer omkeren en dan gaan we verder met het standaard!

Benodigdheden:

Stap 31 | Controleer de richting 
Als de fiets omgedraaid is, dan kun je de juiste 
richting controleren. Het standaard moet naar 
achteren wijzen (ingeklapt). Kijk naar de foto:

Stap 32 | Schroef het standaard vast
Draai de schroef van boven vast en zorg ervoor 
dat het standaard stevig is vastgedraaid. Het 
standaard moet goed in de houder zitten.
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Trappers & Reflectoren

Trappers & reflectoren monteren
Is het allemaal gelukt met het monteren van het stan-
daard? We gaan nu verder met het installeren van de 
trappers en reflectoren. 

Benodigdheden:

Stap 33 | Pak de trappers erbij
Er zijn twee trappers die allebei anders zijn. Er is 
een trapper voor links en rechts. Op de trapper 
kun je vinden welke kant links of rechts is.

Stap 34 | Draai de trappers vast
Pak de juiste trapper erbij (links of rechts) en 
begin met het aandraaien van de trapper. Zorg 
ervoor dat de trapper goed bevestigd is.

Stap 35 | Klem de reflectoren in het wiel
Klem de reflector vast zoals op de volgende 
afbeelding. Stop het dopje in de reflector en zorg 
ervoor dat de reflector goed vastgeklemd zit!

Stap 36 | Draai de reflector vast
Draai het dopje vast in de reflector. Een kwart-
slag is voldoende om de reflector te bevesti-
gen. Niet te ver draaien!

Naar voren draaien
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Reflector, lichten en bel

Achterreflector, lichten en de bel monteren
We zijn aan het eind gekomen van de montage, 
Nu gaan we de achterreflector, lichten en de 
fietsbel monteren. We kunnen bijna de weg op!

Stap 37 | Monteer de achterreflector
Maak het moertje los en bevestig de reflector 
aan de houder (door de bovenste opening). Maak 
de reflector vervolgens vast aan het frame.

Stap 38 | Monteer het achterlicht
Monteer de onderdelen in de volgorde van de 
afbeelding. Met een schroevendraaier kun je 
alles gemakkelijk monteren op het frame.

Stap 39 | Monteur het voorlicht
Zet de onderdelen in elkaar met een schroeven-
draaier en bevestig de onderdelen aan elkaar in 
dezelfde volgorde als de afbeelding hieronder:

Stap 40 | Monteer de bel
Draai het schroefje los en vervolgens maak je 
de bel vast aan het stuur (rechts) met 
hetzelfde schroefje. 

Kruiskop
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Veel rijplezier

Wij zijn bijna klaar! 
Ik hoop dat het monteren van de Progress Bike goed verlopen is! Voor meer comfort en veiligheid 
kun je ervoor kiezen om het stuur en zadel te verstellen naar de gewenste hoogte. Bekijk de tips 
om de juiste houding te hebben tijdens het fietsen.

Zorg ervoor dat jouw rug recht is als je op de fiets zit. De handvaten moeten dichtbij jouw lichaam 
zitten voor meer comfort en kracht tijdens het fietsen. De belasting voor de armen en handen 
kunnen worden verminderd met een rechte zithouding!

Stap 41 | Verstellen van het zadel
Maak de fietsbout van het zadel los en draai aan 
deze weer vast als de juiste hoogte is bereikt. 
Zorg ervoor dat het zadel stevig bevestigd is!

Stap 42 | Verstellen van het stuur
Maak de bovenste schroef van het stuur los om 
te kunnen verstellen. Zet de schroef vast als je 
de hoogte goed vind (rechte rug is het beste).
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Stap 43 | De banden oppompen en de weg op!
Wij zijn helemaal klaar met het monteren van de gloednieuwe Progress Bike! Pomp je banden op (4 
bar) en stap veilig op de fiets. Doe altijd in het donker de fietslichten aan en zorg voor een stevig slot. 

Het belastbare gewicht van 
de bagagedrager is max. 

10-12 kg


