
Plaats dit bericht tot 9 oktober 2017 

Deze terugroepactie wordt uitgevoerd in samenwerking 
met de Amerikaanse commissie voor veiligheid van 
consumentenproducten. 

Terugroepmelding op: 
http://www.gtbicycles.com/usa_en/recalls/ 

 

BELANGRIJKE KENNISGEVING VAN 
TERUGROEPACTIE  

Cycling Sports Group roept vrijwillig een beperkt aantal GT-fietsen met modeljaar 2017 terug. 
 

WAT IS HET PROBLEEM?    

 

Het team van GT heeft tijdens producttests een potentieel probleem met de sturen van een beperkt aantal fietsen 

vastgesteld.  De sturen kunnen in bepaalde gevallen na verloop van tijd kleine haarscheuren als gevolg van 

materiaalmoeheid ontwikkelen. Wanneer deze niet worden ontdekt kunnen ze groter worden en uiteindelijk tot een 

breuk in het stuur leiden.  In dat geval kan een berijder de controle over de fiets verliezen en vallen.   

 

Er zijn geen incidenten of verwondingen gemeld maar omdat de veiligheid van GT-gebruikers en de optimale prestaties 

van GT-producten onze hoogste prioriteit hebben start GT een vrijwillige terugroepactie en een programma voor gratis 

vervanging.   

 

HOE KAN IK EEN FIETS CONTROLEREN OM TE ZIEN OF DEZE TERUGROEPACTIE DAAROP VAN TOEPASSING IS? 

Een fiets is getroffen als het aan de volgende punten voldoet: 

Stap 1: Ga naar stap 2 als het GT-logo op de onderste stang effen is.                                 

De fiets is niet getroffen als het logo niet effen is. 

Stap 2: Ga naar stap 3 als de modelnaam van de 

fiets hieronder staat.  De fiets is niet 

getroffen als dat niet het geval is. De 

modelnaam is te vinden op de bovenste 

stang of achtervork (zie de afbeelding 

rechts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: Mogelijk is deze terugroepactie op uw fiets van toepassing als het 

typeplaatje van de stuurpen 'Ø31.8   9-10N.m' bevat. De fiets is niet 

getroffen als het plaatje deze exacte aanduiding niet bevat.  De 

markering kan aan de boven- of zijkant van de stuurpen worden 

gevonden (zie de afbeelding rechts). 

 

WAT MOET IK DAARNA DOEN? 

Voldoet uw fiets aan alle stappen 1 t/m 3 (hierboven)? Gebruik hem dan niet langer en breng hem naar een bevoegde 

GT-dealer om te controleren of deze terugroepactie op uw fiets van toepassing is.  Als uw fiets is getroffen zal een 

bevoegde GT-dealer het stuur en de stuurpen gratis vervangen. 

Modeljaar Modelnaam 

2017 Karakoram Sport 

2017 Karakoram Comp 

2017 Aggressor Expert 

2017 Aggressor Sport 

2017 Aggressor Comp 

Effen  Niet getroffen 

http://www.gtbicycles.com/usa_en/recalls/

