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Bikepacking is een vorm van fietstoerisme of avontuurlijk fietstoerisme die is ontwi-
kkeld uit de behoefte om op lange afstanden, waarop essentiële bagage noodzakeli-
jk is voor zelfvoorziening, een maximale prestatieverbetering te bereiken. Het gaat 
er vooral om minder bagage mee te nemen, de bagage tot het absolute minimum te 
beperken en de belangrijkste zaken mee te kunnen nemen, terwijl men tegelijkertijd 
meer veelzijdigheid, snelheid en een betere rijervaring bereikt dan met conventione-
le tassen. Met bikepacking-tassen verbetert de verhouding tussen gewicht en pres-
taties enorm, aangezien de fietser hogere snelheden en een betere manoeuvreer-
baarheid van zijn fiets kan bereiken, terwijl hij een kleinere lading draagt. Naast deze 
aanzienlijke voordelen is er ook nog het feit dat er geen speciale bagagedragers voor 
de tassen nodig zijn en dat deze op elke fiets kunnen worden bevestigd zonder uw 
bagage te beschadigen.

Een van de grote voordelen van het gebruik van bikepacking tassen is de goede 
gewichtsverdeling. De mogelijkheid om het gewicht van uw bagage op een intelli-
gente manier te verdelen over verschillende punten op de fiets (bv. met onze frame-
tassen met 7 bevestigingspunten) vermindert de slijtage van de tassen aanzienlijk. 
Dit zorgt voor een betere duurzaamheid van ons product. Dankzij de intelligente 
gewichtsverdeling op de fiets (in de lengte en de breedte) wint de fiets aanzienlijk 
aan wendbaarheid. Zo wordt voorkomen dat het gewicht op één punt wordt gecon-
centreerd, wat nadelig zou zijn voor de algemene wendbaarheid van de fiets of wan-
neer de fiets wordt gedragen om obstakels zoals rotsen, boomstammen of rivieren 
te overwinnen.

De Geosmina Bikepacking tassen zijn duidelijk superieur aan conventionele tassen: 
Door het gewicht van uw bagage dicht bij het zwaartepunt te houden, kan uw fiets 
gemakkelijker worden gestuurd. Dit maakt onze bike packing bags ideaal voor 
onverharde of gebroken paden en/of technische trails. Zo kunt u met uw mountain-
bike vrijwel elk obstakel dat voor u ligt overwinnen, zonder van de fiets te hoeven 
stappen. Onze bikepacking tassen bieden u een rijervaring die u het gevoel geeft dat 
u praktisch helemaal geen bagage bij u heeft.

WAT IS 
BIKEPACKING?



Larger Grotere tassen hebben een zeker voordeel 
op lange afstandstochten die meerdere dagen 
duren. Onze bikepacking tassen zijn echter ideaal 
voor korte tochten, zoals lange weekenden of toch-
ten, waarbij de bagage kan worden beperkt vanwe-
ge de mogelijkheid om in restaurants te eten. 
Kortom: Onze bikepacking tassen zijn geschikt 
voor 90% van de fietsers met gezin en een baan.

Voordelen:

Stabiliteit, stroomlijn, licht gewicht, en geen rekken 
nodig. De tassen kunnen gemakkelijk worden 
gedemonteerd en op elk moment worden gewas-
sen. Ze kunnen zo worden opgevouwen dat ze 
weinig plaats innemen in de kast, bijvoorbeeld in 
het winterseizoen. De fietsinpaktassen kunnen aan 
elke fiets worden bevestigd. Bovendien zorgen ze 
voor een ideale gewichtsverdeling over verschillen-
de punten.



SOORTEN
TASSEN

Ze worden meestal gebruikt om slaapzakken, slaapmatten en tenten in op te bergen. Door hun stabiliteit 
merk je nauwelijks dat de tas aan het stuur van je gravelbike, racefiets of mountainbike is bevestigd.    

HANDLEBAR BAGS

Tassen voor de bovenbuis worden gewoonlijk aan de bovenbuis bevestigd. In principe kunnen ze echter 
overal aan de fiets worden vastgemaakt, bijvoorbeeld aan het balhoofd van het stuur of aan de zadel-
pen. De bovenbuiszakken worden gebruikt om zaken in op te bergen die op elk moment gemakkelijk 
bereikbaar moeten zijn, zoals energiebars, gereedschap, camera's, batterijen, GSM's of sleutels.

TOP TUBE BAGS

Frametassen worden bevestigd aan de binnenkant van de driehoek van het frame en worden meestal 
gebruikt om voorwerpen met een groter gewicht in op te bergen, zoals batterijen, reservecamera's, 
luchtpompen, kleding, voorraden of windbescherming. Frametassen zijn verkrijgbaar in verschillende 
maten, die moeten worden gekozen afhankelijk van de grootte van uw fiets en de bagage die u van plan 
bent mee te nemen.

FRAME BAGS

Dankzij hun ruime, grote opbergruimte zijn zadeltassen perfect voor het opbergen van kleding, 
handdoeken, schoenen, jassen en slaapzakken. Ze worden zowel aan de zadelpen als aan het zadel 
bevestigd. Ze maken het mogelijk het grootste deel van het gewicht te verplaatsen naar een punt op de 
fiets dat gemakkelijk bereikbaar is zonder het rijgedrag en het sturen van de fiets te beperken. 
Zadeltassen zouden tot de basisuitrusting van elke bikepacker moeten behoren.

SADDLEBAGS

In het algemeen worden ze aan de vork bevestigd, maar ze kunnen ook worden vastgeschroefd aan het 
frame, waar we gewoonlijk drinkflessen bevestigen. Cargo bags worden meestal gebruikt om eten, 
drinken en keukengerei in op te bergen.

CARGO BAGS



Geosmina is een Spaanse fabrikant van bikepacking tassen en fietsaccessoi-
res. Wij bieden een breed scala aan bikepacking tassen, waaronder stuurtas-
sen, frametassen, zadeltassen en vorktassen. Onze tassen zijn gemaakt van 
duurzaam en licht nylon en sommige zijn ook verkrijgbaar in verschillende 
maten, waardoor ze perfect geschikt zijn voor verschillende soorten en maten 
fietsen. Onze tassen vallen in de categorie midden- tot hoge kwaliteit en over-
tuigen door een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Alle materialen die 
gebruikt worden in het fabricageproces van onze tassen zijn geselecteerd op 
basis van hun milieuvriendelijkheid en hun recycleerbaarheid.

Al onze tassen zijn getest onder extreme omstandigheden en hebben bewezen 
van hoge kwaliteit en grote stabiliteit te zijn. Ze hebben onder andere met 
succes het Andesgebergte in Chili en Argentinië doorstaan, woestijnen in Azië 
(Pamir Highway) doorkruist en hebben bewezen de barre weersomstandighe-
den van IJsland en Iran te kunnen weerstaan. Al onze tassen zijn waterdicht en 
beschermen tegen stof, behalve de frametassen. We werken momenteel aan 
frametassen die volledig waterdicht zijn en kijken ernaar uit om die binnenkort 
te kunnen aanbieden. Onze Geosmina Bikepacking tassen, die momenteel op 
de markt zijn, worden verkocht in 25 landen, waar ze zeer populair zijn bij fiets-
liefhebbers van allerlei soorten.

In sommige landen, waar nog niet zo'n uitgesproken fietscultuur heerst als in 
andere landen, krijgt de bikepacking-gemeenschap steeds meer nieuwe leden. 
Dit succes is ook te danken aan het toenemende aantal gravelbikers, die vaak 
voor bikepacking bags kiezen vanwege de veelzijdigheid en het gebruiksgemak 
op asfaltwegen. Daarnaast worden bikepacking tassen ook veel gebruikt door 
mountainbike- en fatbike-rijders.

GEOSMINA



Het concept van bikepacking-tassen is aantrekkelijk 
voor veel fietsers met fietsen die niet specifiek voor 
bikepacking zijn ontworpen en die willen genieten van 
fietstochten met hun vrienden of alleen, ongeacht of we 
het over een weekendtocht of een eendaagse tocht 
hebben.

Met dit nieuwe concept kunt u al uw essentiële beno-
digdheden en voorraden vervoeren, terwijl u comforta-
beler reist en zonder dat u een speciale fiets met 
geschikte bagagedragers of grote tassen hoeft aan te 
schaffen.



THE GEOSMINA BIKEPACKING 
PRODUCTLIJN 



HANDLEBAR BAG TOP TUBE BAG
Onze stuurtas is gemaakt van nylon 210D en heeft gesealde naden. Nylon 210D 
is volledig waterdicht en bovendien behandeld met waterafstotend PU (polyu-
rethaan), wat de droogtijd van de tas aanzienlijk verkort. Bovendien is de 
binnenzijde van de tas voorzien van een laag TPU (thermoplastisch polyure-
thaan), die samen met de gesealde naden de tas volledig waterdicht maakt. We 
hebben bewust gekozen voor een rolsluiting voor deze tas, die het eenvoudigs-
te sluitingsmechanisme blijkt te zijn en tegelijkertijd de waterdichtheid van de 
tas garandeert.

De tas wordt met klittenband aan het stuur bevestigd. De sluitingen zijn vers-
terkt met Hypalon om een goede grip te garanderen en tegelijkertijd het stuur 
te beschermen tegen eventuele schaafwonden. De stuurtas kan ook met een 
riem aan het frame van de fiets of aan het balhoofd van het stuur worden 
bevestigd, om het slingeren van de tas te verminderen. De achterplaat, die als 
versteviging dient, is gemaakt van Nylon 600D, en beschermt de kabels van de 
remmen, evenals de tas tegen schuren. De stuurtas heeft extra riemen die 
kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld als de belasting op het stuur wordt 
verhoogd door extra gewicht. De Geosmina logo's die op de voorkant zijn gepla-
atst, dienen als reflectoren zodat de fietser altijd zichtbaar is. 

Capaciteit: 10 liter.
Gewicht: 290 g.
Max. aanbevolen belasting: 4 kg.

HANDLEBAR BAG

De bovenbuizentas is gemaakt van Nylon 210D en heeft heat-sealed naden. Nylon 
210D is volledig waterdicht en bovendien behandeld met waterafstotend PU (polyu-
rethaan), wat de droogtijd van de tas aanzienlijk verkort. Bovendien zit er aan de 
binnenkant van de tas een laag TPU (thermoplastisch polyurethaan), die samen met 
de gesealde naden de tas volledig waterdicht maakt. De geïntegreerde ritsen van 
YKK zijn waterafstotend. Binnenin de tas zorgt een hardcase voor stabiliteit en 
bescherming. De gele neon binnenkant van de tas helpt om items snel terug te 
vinden. Als u meer ruimte in de tas nodig heeft, kan de hardcase eenvoudig worden 
verwijderd. De bovenbuistas is verkrijgbaar in twee maten: Small (0,6 liter inhoud) 
en Large (1 liter inhoud).

Om de tas aan het frame te bevestigen, worden 3 klittenbandsluitingen (versterkt 
met Hypalon) gebruikt. Deze kunnen naar wens worden bevestigd of verwijderd. 
Aangezien er 2 sets klittenband van verschillende lengte bij de tas worden geleverd, 
kan de bovenbuis tas zowel aan frames met dunne buizen van staal of titanium, als 
aan brede buizen van aluminium of carbon worden bevestigd. De Geosmina logo's 
die op de voorkant zijn aangebracht, dienen als reflectoren zodat de fietser altijd 
zichtbaar is.

Capaciteit: 0,6 en 1 liter
Gewicht: kleine maat: 150 g. en grote maat: 160 g.

TOP TUBE BAG



FRAME BAGS

SEAT BAGS

FRAME BAG

SEAT BAG

Het is gemaakt van Nylon 210D, dat volledig waterdicht is. Bovendien is het behan-
deld met waterafstotend PU (polyurethaan), wat de droogtijd van de tas aanzienlijk 
verkort. De frametas heeft een dubbel compartiment met een YKK rits aan de 
zijkant. Een van de compartimenten heeft een grote opbergruimte en is verder 
onderverdeeld in subcompartimenten. Het andere, kleinere compartiment heeft 
ingenaaide netten om spullen in op te bergen. De frametas is het enige artikel in 
onze productlijn dat, ondanks zijn waterafstotende eigenschappen, niet volledig 
waterdicht is. Toch kan de tas de inhoud zonder problemen meer dan een uur lang 
beschermen tegen regen. De tas mag echter niet volledig in water worden onderge-
dompeld, omdat er vocht door de naden kan komen. Daarom raden wij aan om items 
die gemakkelijk door water kunnen worden beschadigd, extra tegen water te 
beschermen met waterdichte zakjes.

De frametas is verkrijgbaar in drie verschillende maten en kan dus aan de meeste 
fietsframes worden bevestigd: Maat Small: 2,5 liter. Maat Medium: 3,5 liter. Maat 
Large: 5,5 liter. De tas wordt op 7 punten aan het frame bevestigd, met klittenband. 
De riemen zijn afneembaar en verwisselbaar. Bovendien zijn ze versterkt met Hypa-
lon en hebben ze 2 verschillende lengtes, waardoor ze op elk frame passen. De Geos-
mina logo's die op de voorkant zijn geplaatst, dienen als reflectoren, zodat de fietser 
altijd zichtbaar is.

Capaciteit: 2,5; 3,5 en 5,5 liters.
Gewicht: Small 125 g. Medium 140 g. Large 160 g.

De zadeltas is gemaakt van Nylon 210D en heeft gesealde naden. Nylon 210D 
is volledig waterdicht en bovendien behandeld met waterafstotend PU 
(polyu-rethaan), wat de droogtijd van de tas aanzienlijk verkort. Om absolute 
waterdichtheid te garanderen, bestaat de binnenkant van de tas uit een geel 
Ripstop zakje, dat ook het nodige contrast biedt om uw waardevolle spullen 
terug te vinden, zelfs als ze onderin de tas zijn opgeborgen. De tas wordt aan de 
fiets bevestigd met twee klittenbanden, waarvan er een aan de zadelpen wordt 
bevestigd. Twee extra riemen worden aan het zadel bevestigd. Om de tas stevig 
aan de zadelpen te bevestigen, zijn de klittenbanden voorzien van gespen en 
sluitingen van YKK.
Wij hebben voor deze tas bewust gekozen voor een rolsluiting, die het eenvou-
digste sluitingsmechanisme blijkt te zijn en tegelijkertijd de waterdichtheid van 
de tas garandeert. De tas heeft reflecterende, elastische trekkoorden om 
voorwerpen aan de buitenkant van de tas te bevestigen. De zadeltas heeft ook 
ingenaaide Hypalon-verstevigingen. Aan de verstevigingen kunnen achterlich-
ten worden bevestigd, om de veiligheid van de fietser te garanderen. Het 
onderste deel van de tas is met rubber bekleed en beschermt zo effectief tegen 
opspattend water. Om de tas te beschermen tegen slijtage op het contactpunt 
met de zadelpen en om een goede grip te garanderen, is de voorkant van de tas 
verstevigd met zeildoek. De zadeltas is verkrijgbaar in twee maten: Small (met 
een inhoud van 10 liter) en Large (met een inhoud van 15 liter). De Geosmina 
logo's die op de voorkant zijn aangebracht, dienen als reflectoren zodat de 
fietser altijd zichtbaar is.

Capaciteit: 10 en 15 liter.
Gewicht: Small 470 g en Large 520 g.
Max. aanbevolen belasting: 5 kg.



FORK BAGS
SADDLE TOOL BAG

SADDLE TOOL BAG FORK BAG
De vorkentas bestaat uit twee delen: een tas en een zogenaamde kooi. Nylon 210D is volle-
dig waterdicht en bovendien behandeld met waterafstotend PU (polyurethaan), wat de 
droogtijd van de tas aanzienlijk verkort. Bovendien zit er aan de binnenkant van de tas een 
laag TPU (thermoplastisch polyurethaan), die samen met de heat-sealed naden de tas 
volledig waterdicht maakt. De bodem van de tas heeft een dubbele laag Nylon 840D, die 
duurzaam is en schuren door harde objecten voorkomt. De tas kan veilig worden gesloten 
met een rolsluiting en heeft een inhoud van 4 liter.

De vorkentas heeft een geïntegreerde kooi van composiet, die kan worden gebruikt als rek 
voor de tas zelf of apart om gebruiksvoorwerpen zoals waterflessen, slaapzakken of slaap-
matjes aan te bevestigen. De meegeleverde riemen kunnen worden gebruikt om de voorwer-
pen aan de kooi te bevestigen. De kooi kan ook worden bevestigd aan de voorvork of aan de 
schroefdraad van de bidonhouder op het frame van de fiets. Optioneel kunnen de meegele-
verde 12mm metalen slangklemmen worden gebruikt voor de bevestiging. Ze hebben een 
beschermende schuimlaag aan de binnenkant en maken het mogelijk de kooi aan praktisch 
elke vork te bevestigen, met of zonder vering. De vorkentas is het meest veelzijdige onderde-
el van onze productlijn. Er zijn praktisch geen grenzen aan de gebruiksmogelijkheden. De 
Geosmina logo's die op de voorkant zijn aangebracht, dienen als reflectoren, zodat de fietser 
altijd zichtbaar is.

Capaciteit: 4 liter
Gewicht: 310 g (met kooi)
Max. aanbevolen belasting: 3 kg.

De zadeltas voor gereedschap is gemaakt van Nylon 210D en heeft 
gesealde naden. Nylon 210D is volledig waterdicht en bovendien behan-
deld met waterafstotend PU (polyurethaan), wat de droogtijd van de tas 
aanzienlijk verkort. Bovendien is de binnenkant van de tas voorzien van 
een laag TPU (thermoplastisch polyurethaan), die samen met de 
gesealde naden de tas volledig waterdicht maakt. Onze zadeltas voor 
gereedschap heeft een stevige binnenzak en een rolsluiting. Hij wordt 
met klittenband aan het zadel bevestigd. De Geosmina logo's die op de 
voorkant zijn aangebracht, dienen als reflectoren zodat de fietser altijd 
zichtbaar is.

Capacity: 0,6 liters.
Weight: 90 g.



Op basis van de feedback van onze producttesters, onze merkambassadeurs, onze klanten en 
natuurlijk op basis van de ervaring van onze productontwerpers, presenteren wij een selectie van 
voorgestelde configuratiemogelijkheden die afhankelijk zijn van het gewicht van de lading en van 
de duur van de reis. Als u deze eenvoudige aanwijzingen volgt, kunt u de tassen zo combineren dat 
u uw kosten, de tijd die u aan het bevestigen van de tassen besteedt en de gewichtsverdeling 
optimaliseert.

Basisconfiguratie voor dagtochten:

Voor korte trips kunt u het beste al uw bagage in een zittas opbergen. In dit geval is de SMALL-versie 
met een inhoud van 10 liter meer dan voldoende. De zittas biedt voldoende ruimte voor een paar 
kledingstukken, een reservecamera, een multitool, voedsel en zelfs extra persoonlijke spullen.

De zittas is supergemakkelijk te hanteren en is zeer snel toegankelijk, op elk moment. Dankzij de 
praktische rolsluiting kan hij worden verkleind tot de grootte van de betreffende inhoud. Ook is het 
heel gemakkelijk om de tas aan de fiets te bevestigen. Omdat de tas aan de achterkant van het 
zadel is bevestigd, voelt het bijna alsof je helemaal geen bagage bij je hebt.

Configuratie voor weekendtrips van twee tot drie dagen:

Voor bikepacking tochten die langer dan een dag duren (bijvoorbeeld tochten met overnachting of 
een verlengd weekend), raden wij een LARGE zadeltas met een inhoud van 15 liter aan, waarin 
voldoende ruimte is voor kleding, slaapzakken, bivakschuilplaatsen en andere belangrijke zaken.

Ook kan de zadeltas worden gecombineerd met een stuurtas, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt 
om een tent in op te bergen. U kunt ook duurzaam voedsel over de twee tassen verdelen. Als u 
tijdens het rijden snel bij uw belangrijkste spullen wilt kunnen, is een kleine bovenbuistas ideaal. U 
kunt er bijvoorbeeld energierepen, een telefoon of een zonnebril in opbergen.

CONFIGURATIES VOLGENS 
LADING EN DUUR VAN REIS



Configuratie voor reizen van een week tot tien dagen:

Naast de gebruikelijke, eenvoudige bagage zijn voor een lange reis natuurlijk ook een 
kampeermatje, slaapzak en kookgerei (gasfornuis, pan en bestek) nodig.

Voor dit soort tochten is het ideaal om een zadeltas in LARGE, een stuurtas, een 
bovenbuistas in LARGE en een frametas te gebruiken, waarvan de grootte afhangt van 
uw fiets.

Het beste is dat u zich uitrust met een paar riemen om extra, lichte bagage aan te 
bevestigen die niet meer in de bikepacking tassen past. Sommige voorwerpen die veel 
plaats innemen in de tas kunnen vaak aan de buitenkant van de tassen worden beves-
tigd met riemen of met elastische trekkoorden, die in een paar artikelen van onze lijn 
zijn opgenomen.

Configuratie voor tochten van meer dan tien dagen of nationale/continentale fiets-
tochten:

Voor lange nationale of continentale routes is het ideaal om de hele lijn Geosmina 
Bikepacking Bags mee te nemen en de grootste beschikbare tasmaat te kiezen voor 
alle items. Het is ook aan te raden om de cargo cage bag mee te nemen. Deze biedt 
voldoende ruimte om je keukengerei in op te bergen, waardoor er genoeg ruimte over-
blijft voor andere spullen in de overige tassen. Met een complete set bikepacking 
tassen kun je bijna 40 liter aan bagage meenemen. Ook kan er iets meer bagage 
worden vervoerd als je gebruik maakt van spanbanden. Onze bikepacking tassen 
geven je een ideale gewichtsverdeling voor lange reizen.



Bikepacking is een zeer interessant, veelzijdig, eenvoudig en goedkoop concept dat u in staat stelt nieuwe bezienswaar-
digheden te ontdekken en spannende avonturen te beleven. Wij wensen u veel plezier bij uw bikepacking uitstapjes, maar 

niet zonder u er eerst aan te herinneren dat u een aantal basisprincipes in acht moet nemen om een respectvolle 
bikepacking ervaring te garanderen:

    1. Plan uw reizen op verantwoorde wijze en van tevoren.
    2. Kies uw baggage verstandig.

    3. Neem gereedschap mee om storingen te verhelpen.
    4. Zorg ervoor dat u een verbanddoos bij u hebt om uzelf en anderen te kunne verzorgen bij een ongeval.

    5. Kampeer alleen in bepaalde zones en vraag tevoren of u op privéterrein wilt kamperen.
    6. Gooi uw afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken en laat de camping schoon achter.

    7. Laat uw camping achter zoals u hem gevonden heeft.
    8. Wees voorzichtig bij het aansteken van een vuur en houd u aan de verbodsbepalingen.

    9. Gebruik alleen gecertificeerde gasfornuizen en laat ze nooit onbeheerd.
    10. Respecteer de plaatselijke flora en fauna en verstoor geen dieren.

    11. Wees realistisch met uw uithoudingsvermogen en pas uw doelstelling aan uw individuele mogelijkheden aan.

Het avontuur wacht!
Goede reis! 

SPANNENDE EN RESPECTVOLLE 
AVONTUREN ZONDER 
TEGENSLAGEN
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