
  (021880M) Montage Maxicosi mee met vering op bankje.  

 

 

 

Monteer de bevestiging voor op de bodem aan de beugels voor op het 

bankje. 

 

 

 

Bepaal de positie van de houder. 

Let op: In het midden van het bankje komt vaak het beste uit voor 

eventuele tentjes. 

Wilt u echter ook nog een kind(je) naast de maxicosi op het bankje 

hebben zitten, plaats de maxicosi dan verder naar de zijkant. Probeer 

de positie even uit voordat u gaten gaat boren. 

Teken de positie waar u de houder wil plaatsen af op de bank en boor 

de gaten in het hout. 

 

 

Boor ook de gaten aan de achterkant. Controleer of je niet tegen de 

stuurbuis aan komt. 

Bevestig alle schroeven zodat alles vast zit. 

 

De Maxi-cosi houder kan ingehaakt worden, de slotlip zorgt voor de 

borging. Door een slotje door het gat te doen kan deze lip niet uit 

zichzelf terug draaien en los gaan. 

 

In deze afbeelding is de Maxi-cosi maximaal naar links gemonteerd 

om zoveel mogelijk ruimte over te houden voor een tweede 

passagier. 

Er zit verschil in breedtes van 

maxicosi’s dus of er voldoende 

ruimte over blijft is afhankelijk van 

kind en maxicosi. 

 

 

Standaard Maxi-cosi houder.  
Art.nr: 021860 

Standaard bevestiging voor op de bodem. 
Art.nr: 021870 

beugels voor op bankje. 
Art.nr: 021880M 



  (021880M) Mounting Maxi-cosi Holder on bench.  

 

 

 

  

Mount the mounting for on the bottom to the brackets for on 

the bench. 

 

 

 

 
 
Decide the position of the holder. 
Note: In the middle of the bench is often the best in combination 
with tents. 
However, if you also want to have a child sitting on the bench 
next to the Maxi-cosi, place the Maxi-cosi further to the side. Try 
out the position before you start drilling holes. 
Mark the position where you want to place the holder on the 
bench and drill the holes in the wood. 
  

 

 

Also drill the holes in the backrest. Check if you don't hit the 
steering tube. 
Install all screws and tighten them. 
 
The Maxi-cosi holder can be hooked in, the locking lip ensures 
the securing. By putting a lock through the hole, this lip cannot 
turn back on its own and release. 
 

In this image, the Maxi-cosi is mounted to the left to the 
maximum to save as much space as possible for a second 
passenger. There is a difference in widths of maxicosi, so 
whether enough space remains depends on the child and 
maxicosi 
 

 

 

Standaard Maxi-cosi holder.  
Art.nr: 021860 

Standard mounting for on bottom. 
Art.nr: 021870 

Brackets for on bench. 
Art.nr: 021880M 


