RÓŻNORODNOŚĆ
KONSTRUKCJI
I KONFIGURACJI
VARIETY IN DESIGN &
CONFIGURATION
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Hardtop
RH4 DC

HARDTOP RH4 dc standard

KLAPA TYLNA
Z WŁÓKNA
SZKLANEGO
Z PRZESZKLENIEM
GPR framed
rear door with
glass insert

HARDTOP RH4 dc PROFI

HARDTOP RH4 dc sPECIAL

WYPOSAŻENIE

Wersje	

RELINGI POPRZECZNE

Equipment

Versions

Sliding Crossbar	

Najwyższej jakości hardtop klasy Premium
o wysokości równej wysokości dachu samochodu.

01 Hardtop RH4 DC Standard
ze ścianami bocznymi pełnymi
		
1900837XXX

Pałąki dachowe umieszczone są na szynach
co umożliwia ich dowolne pozycjonowanie
wzdłuż nadbudowy.

An elegant premium quality hardtop,
in the hight of the car roof.

01 Hardtop RH4 DC Standard
with solid sides
		
1900837XXX

The roof exhauster for the Hardtop is mounted
on airline rails which allow a flexible position.

Dostępna w 3 wersjach nadwoziowych i dwóch
wersjach wykończenia wnętrza.
Nadaje się do każdego zastosowania.

02 Hardtop RH4 DC Special
z przyciemnianymi oknami bocznymi
(nieotwierane)
		
1900836XXX

Przesuwne relingi poprzeczne utrzymujące
ciężar do 100 kg.

•
•

Okno przednie rozsuwane
Klapa tylna z włókna szklanego
			 z przeszkleniem
• Obsługa jedną ręką za pomocą klamki
			 w formie przycisku umieszczonego
			centralnie
• Lampka wewnętrzna w technologii LED
• Tapicerowane wnętrze
• Spojler klapy tylnej ze zintegrowanym
			 trzecim światłem stop
• Prosty i szybki montaż za pomocą systemu
			 6 metalowych klamer
• Lakierowana w kolorze nadwozia
• Ogrzewana klapa tylna
• Zamek klapy tylnej zintegrowany
			 z zamkiem centralnym auta.
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03 Hardtop RH4 DC Profi
z zamykanymi klapami bocznymi
(otwierane do góry, lakierowane klapy
z włókna szklanego)
		

1900838XXX

DANE TECHNICZNE
Szerokość / mm
Długość / mm
Wysokość / mm
Wysokość załadunku / mm
Szerokość załadunku / mm
Waga / kg (w zależności od wyposażenia)
Maksymalne obciążenie dachu / kg
Szerokość okien bocznych / mm
Szerokość klap bocznych / mm

1.745
1.575
600
1.005
1.320
65 – 90
100
1.025
1.080

				

HGV98400

HGV98400

In three versions and two trim levels available.
Suitable for every application.

•
•
•
•
•
•
•
•

sliding front window
GPR frame rear door with glass insert
one-handed operation using central handle
double-sided locking mechanism
LED interior light
carpet headlining
rear spoiler with integrated third Brake light
simple and quick installation
		with 6 clamps
• colour coded to match vehicle

02 Hardtop RH4 DC Special
with tinted side windows (pop - out)
		
1900836XXX

The Sliding Crossbar holds up to 100 kg.
				

HGV98400

03 Hardtop RH4 DC Professional
with lockable side access doors (GFK, black)
colour coded to match vehicle
		
1900838XXX
04 Hardtop RH4 DC Professional +
with lockable glass side doors
		
1900839XXX
XXX = please replace with the original paint code

Technical data
Width / mm
Length / mm
Height / mm
Loading height / mm
Loading width / mm
Weight / kg (depending on equipment)
Maximum roof load / kg
Width of the side windows / mm
Width of the side doors / mm

1.745
1.575
600
1.005
1.320
65 – 90
100
1.025
1.080
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Hardtop
RH4 DC

KLAPA TYLNA
Z WŁÓKNA
SZKLANEGO
GPR rear door
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HARDTOP RH4 dc standard

HARDTOP RH4 dc sPECIAL
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HARDTOP RH4 dc PROFI

WYPOSAŻENIE

Wersje	

RELINGI POPRZECZNE

Equipment

Versions

Sliding Crossbar	

Ein elegantes Premium-Hardtop
in Kabinendachhöhe.

05		 Hardtop RH4 DC Standard
		 ze ścianami bocznymi pełnymi
			
1900844XXX

Pałąki dachowe umieszczone są na szynach
co umożliwia ich dowolne pozycjonowanie
wzdłuż nadbudowy.

An elegant premium quality hardtop,
in the hight of the car roof.

05 Hardtop RH4 DC Standard
with solid sides
		
1900844XXX

The roof exhauster for the Hardtop is mounted
on airline rails which allow a flexible position.

06 Hardtop RH4 DC Special
with tinted side windows (pop-out)
		
1900843XXX

				

Dostępna w 3 wersjach nadwoziowych i dwóch
wersjach wykończenia wnętrza. Nadaje się do
każdego zastosowania.

•
•

Okno przednie rozsuwane
Klapa tylna pełna z włókna szklanego
			 lakierowana w kolorze nadwozia
• Obsługa jedną ręką za pomocą klamki
			 w formie przycisku umieszczonego
			centralnie

•
•
•

Lampka wewnętrzna w technologii LED
Tapicerowane wnętrze
Spojler klapy tylnej ze zintegrowanym
			 trzecim światłem stop
• Prosty i szybki montaż za pomocą systemu
			 6 metalowych klamer
• Lakierowana w kolorze nadwozia
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06		 Hardtop RH4 DC Spezial
		 Z przyciemnianymi oknami bocznymi
		(nieotwierane)
			
1900843XXX
07		Hardtop RH4 DC Profi
		 z zamykanymi klapami bocznymi
		 (otwierane do góry, lakierowane klapy
		 z włókna szklanego)
			
1900845XXX
XXX = miejsce na kod fabryczny lakieru
		
DANE TECHNICZNE
Szerokość / mm
Długość / mm
Höhe / mm
Wysokość załadunku / mm
Szerokość załadunku / mm
Waga / kg (w zależności od wyposażenia)
Maksymalne obciążenie dachu / kg
Szerokość okien bocznych / mm
Szerokość klap bocznych / mm

1.745
1.575
600
1.005
1.320
65 – 90
100
1.025
1.080

Przesuwne relingi poprzeczne utrzymujące
ciężar do 100 kg
				

HGV98400
HGV98400

In three versions and two trim levels available.
Suitable for every application.

•
•
•
•
•
•
•
•

sliding front window
high-opening all-glass rear tailgate
one-handed operation using central handle
double-sided locking mechanism
LED interior light
carpet headlining
rear spoiler with integrated third Brake light
simple and quick installation
		with 6 clamps
• colour coded to match vehicle

The Sliding Crossbar holds up to 100 kg.
HGV98400

07 Hardtop RH4 DC Professional
with lockable side access doors (GFK, black)
colour coded to match vehicle
		
1900845XXX
XXX = please replace with the original paint code

Technical data
Width / mm
Length / mm
Height / mm
Loading height / mm
Loading width / mm
Weight / kg (depending on equipment)
Maximum roof load / kg
Width of the side windows / mm
Width of the side doors / mm

1.745
1.575
600
1.005
1.320
65 – 90
100
1.025
1.080
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RH4

WYSUWANA PLATFORMA
Sliding Tray
Szczegóły	

Details

• Odporna płyta ze sklejki wodoodpornej
		 z antypoślizgową powierzchnią. Ramy
		 łożyskowane, cynkowane i malowane
		 proszkowo w kolorze czarnym. W zestawie
		 relingi zabezpieczające przewożony
		ładunek.

• Tough composite wooden top on pla						
		 sticcoated metal frame with tie down rails
		 to secure loads.

•

Ergonomiczna obsługa dzięki 5-punktowe		 mu systemowi hamowania ze zintegrowa		 ną funkcją stop.
Wyposażenie	
Optymalne połączenie szybkiego dostępu
i możliwości zabezpieczenia ładunku
zgodnie z dyrektywami UE.
Wytrzymałość w pozycji transportowej do 500
kg, w pozycji otwartej do 200 kg. Konstrukcja
dostosowana do konkretnego pojazdu oznacza
optymalne wykorzystanie powierzchni
ładunkowej pojazdu. Oczywiście możliwy jest
oddzielny montaż systemów wewnętrznych
firmy Road Ranger, takich jak osłona tylna
szyby, system wciągarki itp. Oprócz tego na
platformie mocowane mogą być różne
dodatkowe akcesoria tj. stojaki rowerowe Giro,
dodatkowe uchwyty itp.
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•	W przypadku zamontowania relingów

		 standardowych bezpieczne mocowanie
		 ładunków w kierunku jazdy i poprzecznym.
Wysuwana platforma

6000316

Wysuwana platforma jest przykręcana do podłogi powierzchni ładunkowej.
equipment	
The optimal combination of quick access
with load securing possibilities according
to EU directives and VDI standards
(DIN 75410-compliant).
Up to 500 kg maximum load in the driving
position, in full extension up to 200 kg.
The vehicle-specific design means the pick-up
cargo area is optimally utilized. Road Ranger
internal systems such as rear guard, winch
system for the truck bed and load carrier can
of course be mounted separately. In addition
to offering infinite capabilities of individual
system designs by means of system racks,
special brackets, etc.

• Ergonomic handling by 5-point brake 		 				
		 system with integrated stop-function.
• With standard railing on safe load tie in 		 				
		 travel and transverse direction.
SLIDING TRAY

6000306

The Sliding Tray is screwed in the bottom
cargo area or in the Business Hold System.

Firma Road Ranger specjalizuje się
w opracowywaniu akcesoriów dostosowanych do indywidualnych wymagań klienta i dokładnie dopasowanych
do konkretnego modelu pojazdu.
Wszystkie produkty są starannie
dobierane i stale uzupełniane. Są one
sprawdzane zarówno w codziennym
użytkowaniu jak i w trudnych warunkach oraz nieustannie optymalizowane.
Produkty firmy Road Ranger są wykonywane zgodnie z wysokimi standardami jakości oferowanych przez naszą
fabrykę produktów oryginalnych OE
dla branży motoryzacyjnej.
Producent elementów konstrukcyjnych Road Ranger® - firma Dr. Höhn,
jest Premium Partnerem firmy Volkswagen Nutzfahrzeuge.
Status Premium Partnera oznacza intensywną współpracę z Volkswagen Samochody Użytkowe.
Premium Partnerzy spełniają określone
wysokie wymagania a zakłady produkcyjne są certyfikowane zgodnie ze standardami VW.

Road Ranger specializes in developing customized precisely fitting
vehicle-specific accessories.
All products are carefully selected
and constantly completed. They are
tested in daily use as well as under
heavy-duty conditions and are
continuously optimized. Due to the
high-quality materials used, the Road
Ranger products are able to reach
the high OEM quality standard of the
vehicle industry.
The Constructional Manufacturer
Road Ranger® – Dr. Höhn GmbH is a
PremiumPartner of Volkswagen
Commercial Vehicles.
The PremiumPartner status describes an
intensive cooperation with Volkswagen
Commercial Vehicles.
PremiumPartners meet defined requirements and have been tested on site for
compliance of the standards.
PremiumPartners of Volkswagen
Commercial Vehicles are the proven
specialists in the relevant branch.

Premium Partnerzy firmy Volkswagen
Samochody Użytkowe to sprawdzeni
specjaliści z danej branży.
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RÓŻNORODNOŚĆ KONSTRUKCJI I KONFIGURACJI
VARIETY IN DESIGN & CONFIGURATION
VOLKSWAGEN AMAROK
VOLKSWAGEN AMAROK
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Produkt końcowy może różnić się
od przedstawionego na zdjęciu.
Wszystkie ilustracje / zdjęcia stanowią własność
MKT Car-Technik Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 14-100 Ostróda,
T : + 48 89 646 13 98, info.mkt @ hoehn.pl
Subject to change. Pictures may differ from the final product.
All images / photos property of
MKT Car-Technik Sp. z o.o., ul. Spokojna 5, 14-100 Ostróda,
T : + 48 89 646 13 98, info.mkt @ hoehn.pl
W celu uzyskania szczegółowych i aktualnych informacji, patrz strona www.roadranger.pl.
For more details and updated information please visit www.roadranger.pl.

Twój Partner firmy Volkswagen
Your Volkswagen Partner
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