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Příčníky na hagusy, hliníkové, uzamykatelné MULTIPACZ

Příčník na hagusy 120/135 cm zamykací hliníkový MULTIPA.
Zamykací příčník, hliníkové konstrukce, určený pro vozidla s hagusy.
Klíčová vlastnost je velmi snadná montáž.
Postačuje pouze odemknout a pomocí přiloženého imbusového klíče příčník upnout a nebo demontovat.

Technická data: 
• Sada 2 ks
• Délka příčníků 120 cm/135 cm
• Použitý materiál aluminium, odolný plast
• Max. nosnost 90 kg
• Uzamykatelný ano: 2x klíče

Upozornění:
Vzdálenost mezi dvěma příčníky musí činit min. 700 mm.
Zkontrolujte, že namontované střešní příčníky nepřečnívají přes vnější obrys vozidla. 
Příčníky musí být vyrovnány tak, aby tyče přesahovaly patky na obou stranách stejně.
Náklad musí být rozložen rovnoměrně a jeho těžiště musí být co nejníže.
Kontrolujte, zda jsou střešní příčníky stále bezpečně upevněny. 

Je zakázáno používat střešní nosiče v automatické myčce. Před vjezdem do myčky příčníky demontujte.
Příčníky vyžadují přesnou montáž a dodržování montážních pokynů a doporučení pro
použití.
 
Náklad musí být bezpečně upevněn pomocí pevných neelastických upínacích popruhů.
Hmotnost nákladu nesmí překročit nosnost střechy, kterou uvádí výrobce vozidla.
Do povolené nosnosti se počítá hmotnost samotných střešních příčníků.
Nosnost střešních příčníků je 90 kg.
Výrobce na sebe nebere odpovědnost za veškeré škody vyplývající z rychlé nebo nesprávné jízdy s vozidlem, 
nesprávného umístění, upevnění nebo uchycení střešních příčníků nebo nákladu.
Za řádnou a přesnou montáž příčníků odpovídá uživatel.

• Pro vozy s roztečí podélných nosičů maximálně
model 120 - 115 cm
model 135 - 129 cm
průřez podélného nosiče vozidla max. 48 x 38 mm
• Certifikace TÜV
• T-drážka: 24x20 mm



Priečniky na hagusy, hliníkové, uzamykatelné MULTIPASK

Priečnik na hagusy 120/135 cm uzamykatelný hliníkový ALU.
Uzamykatelný priečnik, hliníkovej konštrukcie, určený pre vozidlá s hagusy.
Kľúčová vlastnosť je veľmi jednoduchá montáž.
Postačuje len odomknúť a pomocou priloženého imbusového kľúča priečnik upnúť alebo demontovať.

Technická špecifikácia:
• Sada 2 ks
• Dĺžka priečnikov 120 cm / 135 cm
• Použitý materiál hliník, odolný plast
• Max. nosnosť 90 kg
• Uzamykatelný: áno, 2x klúče

Upozornenie:
Vzdialenosť medzi dvomi priečnikmi musí byť min. 700 mm.
Skontrolujte, že namontované strešné priečniky neprečnievajú cez obrys vozidla.
Priečniky musia byť vyrovnané tak, aby tyče presahovali pätky na oboch stranách rovnako.
Náklad musí byť rozložený rovnomerne a jeho ťažisko musí byť čo najnižšie.
Kontrolujte, či sú strešné priečniky stále bezpečne upevnené.

Je zakázané používať strešné nosiče v automatickej umývačke. Pred vjazdom do umývačky priečniky
demontujte.
Priečniky vyžadujú presnú montáž a dodržiavanie montážnych pokynov a odporúčania pre
použitie.
 
Náklad musí byť bezpečne upevnený pomocou pevných neelastických upínacích popruhov.
Hmotnosť nákladu nesmie prekročiť nosnosť strechy, ktorú uvádza výrobca vozidla.
Do povolenej nosnosti sa započíta aj hmotnosť samotných strešných priečnikov.
Nosnosť strešných priečnikov je 90 kg.
Výrobca na seba neberie zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z rýchlej alebo nesprávnej jazdy s 
vozidlom, nesprávneho umiestnenia, upevnenia alebo uchytenia strešných priečnikov alebo nákladu.
Za riadnu a presnú montáž priečnikov zodpovedá používateľ.

• Pre vozidlá s rozstupom pozdĺžnych nosičov max. 
model 120 - 115 cm
model 135 - 129 cm
prierez pozdĺžneho nosiča vozidlá max. 48 x 38 mm
• Certifikát TÜV
• T-drážka: 24x20 mm



Zárható, alumínium tetőcsomagtartó rúdpár tetőkorlátra 
MULTIPAHU

120/135 cm széles zárható alumínium tetőcsomagtartó rúdpár.
Zárható rúdpár, alumínium konstrukcióval, tetőkorláttal felszerelt autókhoz.
Legfontosabb tulajdonsága a rendkívül egyszerű felszerelhetőség.
Elég a mellékelt imbuszkulccsal rögzíteni vagy oldani a rögzítést.

Műszaki adatok: 
• Szett, 2 db
• Rudak hossza 120 cm / 135 cm
• Felhasznált anyagok alumínium, ellenálló 
műanyag
• Max. terhelhetőség 90 kg
• Zárható: igen: 2 kulcs

Figyelmeztetés:
A távolság a két rúd között legalább 700 mm kell legyen.
Ellenőrizze, hogy a felszerelt keresztrudak  nem nyúlnak túl a jármű körvonalain.
A rudakat úgy kell elhelyezni, hogy mindkét oldalon ugyanolyan mértékben nyúljanak túl a talpakon.
A rakományt egyenletesen kell elhelyezni úgy, hogy a súlypontja minél alacsonyabban legyen. 
Ellenőrizze, hogy a rudak mindig stabilan és biztonságosan rögzítve legyenek.

Felszerelt tetőcsomagtartóval tilos az automata autómosó használata. A mosóba való behajtás előtt a 
rudakat szerelje le.
A tetőcsomagtartó felszerelése pontosságot és a szerelési, valamint a használati útmutató betartását 
követeli meg.
 
A rakományt biztonságosan kell rögzíteni, mégpedig nem elasztikus hevederrel.
A rakomány súlya nem haladhatja meg a jármű gyártója által megadott maximális tetőterhelhetőséget. A 
maximális megengedett súlyba bele kell számítani a tetőcsomagtartó súlyát is.
A tetőcsomagtartó rúdpár maximális terhelhetősége 90 kg.
A gyártó nem vállal felelősséget a nagy sebesség vagy nem megfelelő vezetési stílus, továbbá a nem 
megfelelő rakomány vagy tetőcsomagtartó elhelyezése, rögzítése által okozott károkért.
A tetőcsomagtartó rúdpár megfelelő és pontos felszereléséért a felhasználó felel.

• Tetőkorlátok maximális távolsága egymástól: 
model 120 - 115 cm / model 135 - 129 cm
• Tetőkorlát maximális átmérője 48 x 38 mm
• TÜV certifikáció
• T-Sín: 24 x 20 mm



Návod k montáži příčníků 
Návod na montáž priečniku 

Tetőcsomagtartó rúdpár szerelési útmutató



1
Odemkněte zámek. 

Odomknite zámok.

Nyissa ki a zárat.

2
Do otvoru na straně zasuňte 

přiložený imbus klíč. 

Do otvoru na strane zasuňte 

priložený imbus kľúč. 

Az oldalsó nyílásba dugja be a mellékelt im-

buszkulcsot.

3
Otáčením klíče proti směru hodinových ručiček 

roztáhněte patky nosiče na požadovanou šířku 

(dle průměru podélných nosičů na voze, max. 

48 x 38 mm). 

 

Otáčaním kľúča proti smeru hodinových ručičiek 

roztiahnite pätky nosiča na požadovanú šírku

(podľa priemeru pozdĺžnych nosičov na vozidle, 

max 48 × 38 mm). 

 

A kulcs óramutató járással ellentétes irányba 

aló forgatásával széthúzhatja a talpakat a kellő 

szélességre (a jármű tetőkorlátjai szerint, max 

48 × 38 mm).



4
Nasaďte nosiče na vozidlo. 

Nasaďte nosiče na vozidlo.

Helyezze fel a szállítót a járműre.

5
Otáčením klíče nosiče ve směru hodinových 

ručiček důkladně dotáhněte nosič. 

Otáčaním kľúča nosiča v smere hodinových 

ručičiek dôkladne dotiahnite nosič.

A kulcs óramutató járással megegyező irányba 

való forgatásával szorítsa meg a szállítót.

6
Nosič uzamkněte.

Nosič uzamknite.

Zárja be a szállítót.
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