Nadgradnje in oprema

Volkswagen Amarok 4x4 in 4x2

Vrste trdih streh

Road Ranger je že več kot 20 let specializiran za razvoj
pick-up opreme in izdelavo vrhunskih trdih streh.
Oblikovanje in razvoj sta osredotočena na individualne in aplikacijske funkcije, kombinirane z visoko
kvalitetnimi produkti.
Road Ranger trde strehe so konstruirane z
večplastnega laminiranega fiberglassa. UV - odporna
površina je izdelana iz trpežnega, zelo robustnega
Gelcoata.
Proces barvanja je najsodobnejši. Način obdelave
površine je po zadnjih evropskih normativih.
Trde strehe Road Ranger “Made in Europe” imajo 3
letno garancijo in ABE.
Road Ranger nudi kompletno serijo funkcionalno
opremljenih trdih streh in izbrano modularno opremo.
Komponente za industrijsko rabo in prosti čas so
praktične, narejene po meri in prilagojene namenu.
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Trda streha RH3

Trda streha RH3 Standard brez stranskih oken

Art. 6020

Trda streha RH3 Special z zatemnjenimi stranskimi okni (stransko odpiranje)

Art. 6021

Trda streha RH3 Professional z zaklenljivimi stranskimi pristopnimi vrati (ABS, črna) Art. 6022

Tehnični podatki

Zatemnjena stranska okna Trde strehe RH3

Širina / mm

1.695

Special omogočajo boljšo vidljivost in venti-

Dolžina / mm

1.570

lacijo.

Višina / mm

585

Optimalno ventilacijo pridobimo, kadar kom-

Nalagalna višina / mm

960

biniramo odprta stranska okna s sprednjim

Nalagalna širina / mm

1.300

Teža / kg (odvisno

od opreme)

Maks.. strešna obremen. /kg

60 - 65
45

pomičnim oknom.
Za vse aplikacije, kjer je potrebna hitra
dostopnost do vašega tovora, je najboljša

Širina stranskih vrat / mm

900

izbira RH3 Professional z dvižnimi stranskimi

Višina stranskih vrat / mm
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400

vrati.

Trda streha RH3
Elegantna Trda streha vrhunske kvalitete, v višini strehe.
Obstaja v treh verzijah in v dveh razredih ter je primerna za vse aplikacije.

Standardna oprema
Pomično sprednje okno, visoko odpiranje zadnje celotno zasteklene lopute, enoročno operiranje z uporabo centralne ročice, dvostranski zaklepalni mehanizem, notranja luč, s tekstilom
oblečena notranjost.
Zadnji spojler z integrirano tretjo zavorno lučjo, preprosta in hitra instalacija s 6 plastičnimi
zaponkami. Dobavljivo v beli barvi ali v barvi vozila (koda).
Dodatne udobne funkcije:
Odmrzovanje zadnjega okna ter daljinsko vodena stranska in zadnja vrata.

Trda streha RH3 Professional
s črnimi ABS stranskimi vrati
(slika prikazuje udobne funkcije)
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Trda streha BacPac

Trda streha BacPac Standard brez stranskih oken
dodatna oprema: s tekstilom oblečena notranjost
.

Art. 6010
Art. 6013

Trda streha BacPac Special z zatemnjenimi pomičnimi stranskimi okni
dodatna oprema: s tekstilom oblečena notranjost

Art. 6011
Art. 6014

Trda streha BacPac Professional
z zaklenljivim stranskim odpiranjem (fiberglass v barvi vozila)
dodatna oprema: s tekstilom oblečena notranjost

Art. 6012
Art. 6015

Tehnični podatki

BacPac izvedba s pomičnimi stranskimi okni

Širina/mm

1.695

omogoča najboljšo vidljivost ter optimalno

Dolžina/mm

1.570

prezračevanje.

Višina/mm

630

Višina tovora/mm

1.006

V primerih, ko je potreben hiter dostop do

Širina tovora/mm

1.320

tovora, je izvedba BacPac professional s stran-

Teža/kg (odvisno od opreme)
Max teža tovora na strehi/kg

45 - 55
45

Širina stranskih vrat/mm

980

Višina stranskih vrat/mm
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460

skimi vrati popolna rešitev.

Trda Streha BacPac
Funkcionalnost z veliko prostornino.
Ekonomična trda streha je preizkušeno oblikovana za vsakdanjo uporabo. Odlična je za uporabnike, ki zahtevajo povišanje tovornega prostora in večjo prostornino.

Standardna oprema
Sprednje okno, visoko odpiranje, popolnoma zastekljena zadnja vrata, enoročno upravljanje
z uporabo centralne ročice, dvostranski zaklepalni mehanizem, notranja luč, notranjost v
srebrnem ali oblečena s tekstilom, tretja zavorna luč, hitra in preprosta instalacija s šestimi
plastičnimi zaponkami. Dobavljiva v beli barvi ali v barvi vozila..
Dodatne udobne funkcije:
Odmrzovanje zadnjega okna in daljinski upravljalnik za zadnja vrata.

Trda streha BacPac Professional
z zaklenljivmi stranskimi vrati
(slika prikazuje udobne funkcije)
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Vario-Top

Vario-Top Standard brez stranskih oken

Art. 6030

Vario-Top Special z zatemnjenimi stranskimi okni
(okna na tečajih po naročilu)

Art. 6031

Vario-Top Professional z velikimi zaklenljivimi vrati (GFK)
Vario-Top Professional Plus z zatemnjenimi stekli v stranskih vratih iz fiberglass-a

Art. 6032
Art. 6033

Tehnični podatki

Razširjena trda streha poleg ekonomične

Širina/mm

1.850

porabe goriva omogoča tudi dodatni tovorni

Dolžina/mm

3.100

prostor za daljše tovore kot so lestve , cevi,

Višina/mm

950

Nalagalna višina/mm

1.430

Nalagalna širina/mm

1.220

itd...
Vario-Top omogoča veliko raznolikost uporabe.
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Vario-Top*
Visoka tovorna aerodinamična trda streha, prijetne oblike, v izvedbah glede na vaše
potrebe.

Standardna oprema
Pomično sprednje okno, visoko odpiranje zadnjih vrat z enoročnim upravljanjem z uporabo
centralne ročice, dvostranski zaklepalni mehanizem, LED notranja razsvetljava, s tekstilom
oblečena notranjost, tretja zavorna luč.
Dvodelna torzijsko balansirana konstrukcija Trde strehe* ne omejuje učinka vozila. Kabina na
vozilu je pritrjena z uporabo obstoječih montažnih točk na strehi vozila. Glavni člen trde strehe
je zavarovan z vijaki pritrjenimi na tračnice na tovornem prostoru.

Dodatne udobne funkcije:
Odmrzovalnik zadnjega okna ter daljinski upravljalnik za zadnja vrata..

Vario-Top Professional
(slika prikazuje udobne značilnosti)

*patent, vključno z zaščitenim dizajnom
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Vario-Top z dvižno streho

Vario-Top Standard z dvižno streho, brez stranskih oken

Art. 6040

Vario-Top Special z dvižno streho in zatemnjenimi stranskimi okni
(okna na tečajih po naročilu)

Art. 6041

Vario-Top Professional z dvižno streho in zaklenljivimi stranskimi vrati
(GPR barvano v barvi trde strehe)
Vario-Top Professional Plus z dvižno streho in zatemnjenimi stranskimi okni na
stranskih vratih
Tehnični podatki
Širina/mm

1.850

Dolžina/mm

3.100

Višina/mm

950

Višina tovora/mm

1.430

Širina tovora/ mm

1.220
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Art. 6042
Art. 6043

Vario-Top* z dvižno streho
Dvižna streha poveča višino, da lahko delamo znotraj trde strehe. Če je vaša osnovna uporaba posel ali prosti čas, so pri tem odprte mnoge možnosti.
Glede na željeno konfiguracijo, so možni enostavno vgradljivi moduli, vključno s spalnim.

Standardna oprema
Pomično sprednje okno, visoko odpiranje zadnjih vrat trde strehe z enoročnim upravljanjem
in dvostranskim zaklepalnim mehanizmom, notranja LED razsvetljava, s tekstilom oblečena
notranjost, tretja zavorna luč, dvižna streha.
Dvodelna torzijsko balansirana konstrukcija trde strehe ne omejuje učinka vozila. Kabina na
vozilu je pritrjena z uporabo obstoječih montažnih točk na strehi vozila. Glavni člen trde strehe
je zavarovan z vijaki pritrjenimi na tračnice na tovornem prostoru.
Dobavljiva v beli barvi ali v barvi vozila.
Dodatne udobne funkcije:
Odmrzovalnik zadnjega okna ter daljinski upravljalnik za zadnja vrata.

Vario-Top Professional
z dvižno streho
(slika prikazuje udobne značilnosti)

* patent, vključno z zaščitenim dizajnom
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Izvlečni tovorni pladenj
Optimalna kombinacija za hiter dostop s privezovanjem tovora po EU direktivah in VDI

Podrobnosti

standardih (DIN 75410).

Čvrst kompozitni lesen zgornji del, plasti-

Do 550 kg maksimalnega tovora v voznem položaju, v izvlečenem stanju do 250 kg.

ficiran kovinski okvir s pritrdilnimi profili za

Tovorni pladenj omogoča izvlačenje in podaljšanje tovornega prostora. Izvlačenje je

privezovanje tovora. Ergonomsko upravljanje

večstopenjsko in z blokado. Lahko ga nadgradite z dodatnimi moduli.

s pet stopenjskim zavornim sistemom in

Art. 6000306

vgrajeno stop funkcijo.
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Plastična prevleka kesona (Bedliner)
Popolna zaščita za tovorni prostor
Plastična prevleka kesona (ABS) z zaščito zadnje lopute je odporna na udarce, kisline, olje in soli. Bedliner - plastična prevleka kesona
brez zaščite robov predstavlja osnovo za montažo trde strehe, pokrova ali okrasnega zaščitnega loka, ki se montirajo na robove kesona.
(slika prikazuje dodatne značilnosti)
Art. 6000303
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3-delna tovorna platforma

Pameten dodatek za vašo trdo streho Road Ranger. Robustni elementi iz fiberglasa se ujemajo s trdimi strehami. Opremljeni z notranjo preprogo, se lahko demontirajo po delih. Zadnji element postane priročno mesto za shranjevanje blaga.
Art. 6000302

Preproga prevleke kesona

2-delna preproga za tovorni prostor z zaščito zadnje lopute. Uporablja se v kombinaciji z Roadranger plastično prevleko kesona. Odlična izbira
za prevažanje dragocenih predmetov ali domačih živali. Preproga se lahko zvije in pritrdi na sprednjo stran z velcro trakovi, kadar je ne potrebujemo. Demontaža je preprosta in se lahko čisti z uporabo čistilca pod pritiskom. Art. 6000301
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Oprema in dodatki za Trde strehe

Pomično sprednje okno

Notranjost

je standardna oprema za Road Ranger trdo

oblečena s tekstilom, ki je preprost za

streho RH3 in Vario-Top (dodatna za trdo

čiščenje (standardna oprema za RH3 in

streho BacPac).

Vario-Top, dodatna za BacPac).

Komfortna oprema
Zadnja in stranska vrata trde strehe so opremljena z daljinskim upravljanjem in odmrzovalnikom zadnjega okna.

Zračnik

12 V vtičnica

Reflektor

Aluminij, 265 x 210 cm

vključno z napeljavo in varovalko za območje

12 V - 55W - H3, posebej robusten in vodno

Art. 140802

tovornega prostora

odporen z ročico in magnetnim priseskom,

Art. 21002

on/off stikalo na reflektorju (Made in Europe),
17 x 10 x 12 cm (PL.21.001)
Posebna montažna konzola (PL21.002),
primerna za RH3 in Vario-Top
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Zaboj za orodje
Narejen je iz trpežne, vremensko odporne plastike. Opremljen je s ključavnico, s funkcionalnimi
predalčki in z univerzalnim montažnim priborom.
Art. SB80025
Montažni pribor za BusinessHold pritrdilni sistem (dodatno).
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Aluminijasti pokrov
Preizkušen pokrov izdelan iz aluminija, s športno eleganco in dvojnim sistemom zaklepanja.
Maksimalen tovor 100 kg. Dno prtljažnega prostora je odlično izkoriščeno, kajti pokrov lahko v
nekaj minutah odstranimo brez uporabe orodja.
Art. Nr. 6000105

Dodatna oprema:
Prečni nosilci za montažo na nosilce pokrova, C-profil / par (042250).
Sistem za kolesa - montaža na prečne nosilce (082221) - za eno kolo.
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Športni pokrov

Športni trdi pokrov vrhunske kvalitete z zaklepanjem. V beli barvi ali v željeni barvi vozila. Preprosta instalacija brez vrtanja. Pokrov je možno
odstraniti v nekaj minutah, kar omogoča zelo dober izkoristek tovornega prostora. Za demontažo je potrebno odviti dva vijaka. Art. 6000101

Zložljivi pokrov

Vodno odporna zaklenjliva aluminijasta ruleta z vinilno prevleko. Pri odpiranju se pokrov zloži v sprednje ohišje. Opremljen je z integriranim
sistemom za zaklepanje. (Obsežnejša montaža z dodatnimi elementi za odvajanje vode). Art. 6000102

18

Mehko prekrivalo Zložljivo in standardno
Vzdržljivo, črno vinilno prekrivalo z vgrajenimi podpornimi drogovi.
Zložljivo prekrivalo se namesti na podporni okvir in tako tvori homogeno, ravno površino.
Na okvir se pritrdi s hitrim in priročnim velcro sistemom. To omogoča preprosto odpiranje in
zapiranje.
Pri višjih tovorih prekrivalo preprosto zvijete na sprednji del tovornega prostora.
Druga možnost je je izbira standardnega pritrdilnega mehkega prekrivala s pritrdilnim zapiralom in dvema odstranljivima podpornima drogovoma.
SoftCover Standard Art. 6000104
SoftCover Rollup Art. 6000103

Mehko zložljivo prekrivalo
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Komercialna oprema

RH3 s servisno opremo

BacPac s servisno opremo

Pri uporabi BusinessHold pritrdilnega sistema lahko vgradite tudi drugi nivo tovornega prostora, opremljen s predalnimi komponentami ali pa dodatnimi zabojniki za shranjevanje.
Tovorni prostor se lahko podaljša do 75% in sprejme do 250 kg. Glede na posamezne potrebe
se lahko vgradijo moduli za delavnico ali shranjevalni zabojniki. Možno je pritrjevanje tovora.
Komercialno različico lahko izpopolnimo z dodatnim nosilnim sistemom, ki poveča nosilnost
na strehi do 150 kg.
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Mobilni servis
Učinkovito uporabljen tovorni prostor
Vse profesionalne različice Road Rangerjevih trdih streh so posebej izdelane za servisno
opremo.

23

Komercialna oprema

Vario-Top
s servisno opremo
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Mobilni servis Vario-Top
Vse, kar potrebujete.
Road Ranger Vario-Top omogoča maksimalni shranjevalni prostor, ravnanje z vašo opremo
pa postane zelo preprosto. Po želji se lahko vgradijo odstranljivi montažni moduli, drugi nivo
tovornega prostora ter izvlečni tovorni pladenj. Podaljšan tovorni prostor nad voznikovo kabino pa lahko uporabite za prevoz lestev, cevi, itd.
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Komercialna oprema

Široka izbira modularnih elementov za vse potrebe.

Vario-Top z dvižno streho
in opremo za delavnico
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Mobilna delavnica
Delo z Vario-Topom z dvižno streho postane zelo prijetno.
Standardna in profesionalna različica Road Ranger Vario-Topa z dvižno streho je posebej
primerna za delo zadaj. Module za delavnico lahko izberete individualno in so zelo preprosti za
demontažo - tovorni prostor ostane fleksibilen. Dodatne standardne zadnje stopnice z ograjo
pa vam omogočajo varen dostop in izhod (Art. 6000106)
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Komercialna oprema - RH3/BacPac

Kombinacija 1 za drugi nivo tovornega

Kombinacija 2 za drugi nivo tovornega

Kombinacija 3 za drugi nivo tovornega

prostora s sistemsko ploščo na obeh

prostora s sistemsko ploščo na obeh

prostora (posebej širok) s sistemsko ploščo

straneh, predalom in majhno odstranljivo

straneh, dvema predaloma in majhno

na obeh straneh, dvema predaloma in

kaseto.

odstranljivo kaseto.

polico.

Art. W502101

Art. W502102

Art. W502103

Mobilni zaboj z regali

Mobilni zaboj z ročico, izdelan iz

z 2 ozkima predaloma, 1 velikim predalom z

trpežne plastike, siv

ročico za nošenje, predalom s pokrovom in

Art. W410032

ročico
Art. W502105

Delovni modul

Mobilni zaboj z ročajem in pokrovom,

z zložljivim primežem in in oddelkom za

izdelan iz trpežne plastike, siv

shranjevanje

Art. W410040

Art. W502104
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Komercialna oprema - Vario-Top

Vario-Top Mobilni servis
Delovni modul, mobilni zaboj-polica, prostor za dodatni tovor na pomični tovorni platformi,
druga tovorna ploščad s predali, tretja tovorna ploščad za dolge tovore na podaljšku Trde
strehe proti kabini vozila.
Specifični aranžmaji za industrijsko uporabo.

Vario-Top Mobilna delavnica z dvižno streho - za delo zadaj
Notranje rešitve z mobilnim zabojem-delovno mizo in policami, dodaten tovorni prostor na
območju Trde strehe preko kabine vozila.
Specifični aranžmaji za industrijsko uporabo.
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Komercialna oprema

Trda streha BacPac
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Mobilni transport
Prevažajte varneje s trdimi strehami Road Ranger.
Glede na potrebe lahko izberemo med tremi različnimi velikostmi Trdih streh. Modela BacPac in
Vario-Top omogočata odličen dostop do tovora s pomočjo širokega odpiranja.

31

Komercialna oprema

Osnovni prečni strešni nosilci so sestavljeni iz dveh aluminijastih prečnih drogov z montažnim
priborom. Če je strešni tovor težji od 45 kg, se priporoča uporaba nosilnega sistema za težek
tovor, ki se montira v tovorni prostor, Art. 42127

Nosilni sistem za težek tovor lahko kombiniramo z Road Ranger trdimi strehami RH3
in BacPac. V tem primeru se prečni strešni
nosilci montirajo s posebno, za trdo streho
oblikovano montažno opremo, ki omogoča
stik med trdo streho in prečnimi nosilci. To
poveča nosilnost tovornega prostora na strehi
do 150 kg - idealno za težke tovore za komercialno uporabo ali pa za montažo strešnih
šotorov.

Številke delov
Nosilni sistem/tovorni prostor

6000304

Nosilni sistem za Trdo streho

6000305

Transportna oprema

Slika: Transportni montažna oprema
Art. 42128
32

Podpora za lestev (ni prikazano)

42128
089107

Nosilni sistemi
Road Ranger sistem, ki je uporaben za dolge tovore oziroma težko opremo, vsebuje dva
drogova, ki sta montirana na tovorni prostor ter komplet temeljne podpore. Road Ranger nudi
najboljši sistem podpore za varno privezovanje tovora vseh vrst (lestve, strešni zaboji, strešni
šotori, itd.)
Maksimalna obremenitev 150 kg.
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Komercialna oprema

Gred je lahko montirana z ali brez Trde strehe in omogoča različne montažne položaje za
kompakten vitel.

Montažna plošča za ohišje releja in glavno

Z uporabo dodatnega adapterja iz galva-

stikalo. Predhodno montiran žični sistem

niziranega jekla, lahko vitel pritrdimo na

olajša instalacijo.

vlečno kljuko.
Art. 9251043

Tehnični podatki vitla
Trajni magnetni motor/hp

0,9

Vleka/t

0,8

Teža/kg

9,5

Dolžina kabla/m

15

Premer vrvi/mm

5

Št. sistema vitla
Adapter za vlečno kljuko
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250002
9251043

Vlečni sistem - vitel
Odličen nalagalni pomočnik
Masivni drog vitla se montira na stranske tračnice (business-hold). Kompakten vitel z upravljalnikom na kablu je lahko različno pozicioniran. Maksimalna vlečna sila je 800 kg in se zmanjša na 400
kg, kadar se zmontira na tovorni prostor.
Drog vitla - GS certifikat, vitel po standardu EN 14492-1 (slika je simbolična)
Art. 250002
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Komercialna oprema

Zaščita za zadnje okno
Zaščita je izdelana iz čvrstega prašno lakiranega jekla in je namenjena za namestitev na
Business-Hold pritrdilni sistem. Kombinacija je možna z nosilnim sistemom za težke tovore,
sistemom vitla, izvlečnim tovornim pladnjem in vsemi vrstami trdih streh.
Na razpolago so različni montažni kompleti.

Št. delov
podaljšek tov. prostora MultiRampa
Svetlobna plošča za MultiRampo
Zaščita za zadnje okno
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240015
240016
6000307

Podaljšek tovornega prostora
Multi rampa - multi funkcijski sistem za podaljšanje tovornega prostora.
Lahek in čvrst aluminij, hkrati izjemno prožen do max. nosilnosti 320 kg. Rampa je zložljiva in
priročna za transport. Podaljšek z rampo je sestavljen v parih minutah. Pritrdi se s priloženimi
vezmi. Multi rampa je vsestranska in se lahko uporabi tudi kot nalagalna ali kot dvižna rampa za
težke tovore. Poleg tega služi kot nosilec za svetilno ploščo (dodatne luči zadaj - po predpisih
StZVO).
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Komercialna oprema

BusinessHold pritrdilni sistem
Ta multi funkcionalni pritrdilni sistem s tračnicami iz grobega aluminija omogoča varno
pritrjevanje tovora na tovorni prostor pickupa. Nalagalna kapaciteta: 300 do 400 kg. Montaža
dodatne opreme iz programa Road Ranger je preprosta. Obstajajo različni pritrdilni sistemi za
multirampo, rampo, posodo z vodo in drugo opremo.

Talni sistem tračnic, vklučno z drsnimi pritrdilnimi sponkami, Art. 6000309

Stranski sistem tračnic

Sistem držala

Sistem držala

s priloženimi drsnimi pritrdilnimi sponkami -

MultiRampa - Art. 0852802

Posoda za vodo, 10 l - Art. 21033

Art. 6000310

(tudi v kombinaciji z roll barom - 0852804)

Posoda za vodo, 20 l - Art. 21034

Pristopna rampa - Art. 0852901

(tudi v kombinaciji z roll barom - 0852903)
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Komercialna oprema - Dodatki

Dolgi tovor - transportni drog

Univerzalni pritrjevalni pribor

se montira na prečne nosilce trde strehe. Dolžina 270 cm, premer 125 mm. Funkcija vračanja

Montira se na mestih, kjer so potrebne

tovora.

dodatne pritrdilne točke. Vsebuje dve

Art. W410041

montažni plošči ter drsne pritrdilne sponke.
Art. 77149
Drsna pritrdilna sponka / par Art. 78150

Drugi nalagalni nivo

Prečni nosilci

Nalagalna polica vsebuje prečni drog, ki je pritrjen na Business-Hold pritrdilni sistem, in

Na nosilce se lahko zmontira drugi nalagalni

dvodelno vmesno ploščo 12 mm iz večplastnega posebnega lesa.

nivo, pritrdilni sistem za lestve ali pa

Prečni drog Art. 240025

kolesa. Prečni nosilci so varno montirani na

Osnovna plošča Standard - Art. 6000400 - Posebej globoka - Art. 6000401

BusinessHold pritrdilni sistem, Art. 240025

Pritrdilni trakovi

Aluminijasti zaboji

DIN EN 12195-2, od 25 mm širok poliester, TUV in GS preizkušena kvaliteta. Road Ranger nudi

v dveh različicah in večih velikostih

različice s clip zaponko, zobato kolo z zatikalnikom drsno zaponko.
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Oprema za prosti čas

Piknik-Mobil
Idealen za vaš piknik
Road Ranger trda streha RH3 s stranskimi vrati nudi poleg kuhinjskega modula s kuhalnikom in
odtokom, hladilno skrinjo in dodatno shrambo. Celotna oprema je pritrjena na izvlečni pladenj.
Z montažo drugega tovornega nivoja na stranske tračnice BusinessHold pritrdilnega sistema
ustvarimo še več prostora za shranjevanje. Vsi moduli se preprosto in hitro demontirajo z odvitjem
pritrdilnega sistema. Aranžma modulov je lahko prilagojen vašim potrebam.
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Strešni šotor-Mobil
Preprosta prenočitev
Najlažji način za postavitev šotora in nadaljevanje poti. Z montažo nosilnega sistema za trdo
streho povečamo nosilnost na trdi strehi na 150 kg. S tem omogočimo postavitev strešnega
šotora na nosicih trde strehe.
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Oprema za prosti čas

Kamp-Mobil
Vario-Top Special
s stranskimi okni
V kombinaciji z Roadranger nosilnim sistemom lahko na vrh strehe zmontirate šotor.

Kamp-Mobil Vario-Top Professional Plus
s stranskimi vrati iz fiberglasa in stranskimi okni
(okna na tečajih po naročilu)
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Kamp-Mobil Vario-Top
Idealen za kratke izlete
Vse kar potrebujete je na krovu. Majhna kuhinja z odtočno kombinacijo, predalni sistem, zaboji
in sedežni elementi. Vse module je možno hitro demontirati. Del trde strehe, ki je montiran na
kabini vozila omogoča dodatni shranjevalni prostor. Na voljo je tudi dodatna oprema kot so
zložljive aluminijaste stopnice ali zadnje stopnice z nosilci za kolesa.
Vse različice modela Vario-Top so lahko opremljene glede na individualne potrebe.
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Oprema za prosti čas

Vario-Top Profi
mit Hubdach und ausstellbaren
GFK-Seitenklappen mit Seitenscheiben

Kamping-Mobil Vario-Top Professional Plus
z dvižno streho, podaljšanimi GRP stranskimi vrati z okni
Oprema:
Posebna zadnja stopnica z nosilci za kolo za max. dva kolesa - 6000107
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Kamping-Mobil Vario-Top z dvižno streho
Vse, kar potrebujete..
Kamp-Mobil z dodatno strešno odprtino, ki jo pridobite z odpiranjem dvižne strehe, ter dodatnim
spalnim območjem, ki je zloženo v podaljšku nad kabino vozila.
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Oprema Piknik/Strešni šotor-Mobil

Kuhinjski modul

Štedilnik

Hladilna skrinja 12/24/220 V

z odtokom, 12 V električna črpalka, 12 l

primeren za kuhinjski modul 21014

47 litrov kapacitete - Art. 70024

posodi za svežo in odpadno vodo, zaklen-

Art. 70023

Pritrdilni jermeni - Art. 70025

ljiv predal, predel za shranjevanje in hiter

Pokrov - Art. 70026

montažni/demontažni sistem - Art.21014

Drugi tovorni nivo za dodatno shranjevanje

Univerzalni pritrdilni pribor

Nalagalna polica je nameščena na prečnih noslicih. Osnova je dvodelna plošča iz 12 mm

Montira se na mestih, kjer so potrebne

večplastnega posebnega lesa.

dodatne pritrdilne točke. Vsebuje dve

Prečni drog Art. 240025

montažni plošči ter drsne pritrdilne sponke.

Osnovna plošča Standard - Art. 6000400 -Posebej globoka - Art. 6000401

Art. 77149
Drsna pritrdilna sponka / par Art. 78150

Strešni šotor z blazino 130 x 220 cm

Trakovi

v torbi - Art. 70027

acc. DIN EN 12195-2, 25 mm poliester, TÜV- in

v aluminijastem prenosnem kovčku z leseno podlago - Art. 32-85002

GS preizkušena kvaliteta

48

Oprema za prosti čas - Kamp/Kamping-Mobil

Vario-Top Kamp-Mobil
Popolnoma opremljen, Kamp-Mobile nudi potrebno opremo za vaš izlet - od udobnega
dostopa z aluminijastimi zložljivimi stopnicami do izvlečljivih kuhinjskih modulov s kompresorskim hladilnikom, štedilnikom, odtokom , vrtljivo mizo, kabinetom modulov in shrambenim
prostorom v kabini v podaljšku Trde strehe.
Izbira modulov po vaši želji.

Vario-Top Kamping-Mobil z dvižno streho
Izbira modulov po vaši želji.
Kuhinjske komponente, shrambeni moduli, sedežni elementi in možnost za spanje, ki se lahko
zloži v podaljšek Trde strehe nad kabino avtomobila.
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Oprema za prosti čas

Jahalni-Mobil
Angleški ali Zahodni - vse možnosti
Nosilec za sedla in sistemske police so
enostavno montirani na izvlečni tovorni
pladenj z uporabo pribora za hitro montažo in
demontažo.
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Mobil za lov
Popolnoma opremljen za vašo strast
Prava rešitev za prevoz tovorov ali varen transport vašega psa. Vlečni sistem - vitel na tovornem
prostoru in multirampa omogočata enostavno nalaganje.

Vaša žival je v Pasji zaščiti varna. Možna je kombinacija z zaklenljivim predalnikom. Delovne luči
in posoda za vodo z 12V črpalko izpopolnjujejo opremo.
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Oprema za prosti čas

Mobil za pse

Pasja zaščita - varnost živali v pickupu.
Roadrangerjev inovativni razvoj zagotavlja
večjo varnost za vas in vašega živalskega
potnika - najbolj profesionalen način za transport vašega psa (glede na cestne predpise).
Art. 6000308

Tridelna čvrsta kletka iz jekla v črni barvi je nameščena v predel s trdo streho in vsebuje varovalno zaščito spredaj, mrežaste stranice ter elemente zadnjih vrat. Sprednja vrata in zadnji elementi so lahko fleksibilno nastavljeni glede na dolžino psa. To zagotavlja optimalno varnost.
Instalacija je zelo preprosta in hitra brez vrtanja. Kletka je lahko montirana na BusinessHold
pritrdilni sistem ali pritrjena s posebnimi zaponkami na robove tovornega prostora.
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Mobil za hobi
Transportne rešitve za vsakršen hobi
Poseben montažni pribor za nosilni sistem za
transport deske za surfanje, kanuja in drugo.
S kombiniranjem multirampe - podaljška
tovornega prostora in navadne rampe je natovarjanje vaših vozil za hobi zelo preprosto.
Nosilni sistem za tovor - Art. 6000304
Nosilni sistem za trdo streho - Art. 6000305
MultiRampa - Art. 240015
Komplet zadnjih luči za MultiRampo
Art. 240016
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Dodatna oprema

Sistem polic, 100 x 73 x 36 cm

Stojala za sedla z hitro priponko,

Mobilni zaboji plastični, z ročajem

z montažnimi tračnicami - Art. 21009

vključno z montažno tračnico in ploščo (leva

odprt - Art. W410032

z nosilcem za sedla - Art. 21013

ali desna stran) za jahalno sedlo

s pokrovom - Art. W410040

2 montažni tračnici, 95 cm with

„Angleško“ - Art. 21010

4 drsne pritrdilne sponke - Art. 21008

„Zahodno“ - Art. 21012

Posoda za vodo

Transportna kad z ročaji,

Predalni sistem 120 x 35 cm,

vključno z električno črpalko in tušem

robustna, zelena, nosilna kapaciteta 80 kg

zaklenljiv, z dnom in vrhom, z vložki iz pene,

10 l - Art. 21003

Art. 790019

montiran pod Pasjo zaščito

20 l - Art. 21004

Art. W502121

Sistemska podpora za nosilni sistem

Pristopna rampa zložljiva, aluminij, 215 cm dolžine, 115 cm zložena, samo 7.5 kg, kapac-

Univerzalni nosilec za vodne športe, kajak,

iteta do 250 kg. Nalagalna rampa za pickup, kombije, prikolice in drugo. Idealna za natovarjanje

majhne čolne ali deske za surfanje - Art.

motocikla, quada ali opreme (posebej v kombinaciji z MultiRampo).

TH873

Art. R007
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Kompetenten, inovativen, zanesljiv

Zgodovina
Že v letu 1995 je Road Ranger razvil obsežen
program Trdih streh in opreme za Volkswagen
Taro. Danes je motivacija enaka - inovativnost in
visokokvalitetni produkti, ki ustrezajo zahtevam
in potrebam najzahtevnejših strank.
Osredotočeni smo na proizvodne programe za
komercialne namene ter prosti čas z modularno
opremo za vse potrebe.

*Katalog vsebuje spremenljivo vsebino, slike v katalogu so simbolične
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Dodatna oprema
Volkswagen Amarok 4x4 and 4x2

Slovenija
STIK d.o.o. Slovenske Konjice 3210
Bezina 95
E-Mail info@roadranger.si
GSM1
GSM2
Tel
Fax

+386 (0)31 302 686
+386 (0)31 302 687
+386 (0)3 759 2983
+386 (0)3 759 2984

www.roadranger.si
www.pickupoprema.si

