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HARDTOP RH4 Dc SPECIAL

2
PRZESZKLONA
KLAPA TYLNA
W RAMcE
Z LAMINATU

HARDTOP 
RH4 Dc

WYPOSAŻENIE 

Hardtop klasy Premium równy wysokością 
z kabiną pojazdu.

W 3 wariantach i dwóch wersjach wyposażenia 
umożliwiających dopasowanie zabudowy do 
indywidualnych potrzeb użytkownika. 

 • Szyba przednia rozsuwana  
 • Przeszklona klapa tylna w laminatowej  
  ramce 
 • System zamykania klapy tylnej zintegrowany  
  z systemem zamka centralnego auta 
 • Światło wewnętrzne LED włączane  
  automatycznie za pomocą czujnika 
  grawitacyjnego 
 • Tapicerowane wnętrze  
 • Spojler klapy tylnej z wbudowanym 3  
  światłem stop  
 • Łatwy i szybki montaż przy użyciu 
  6 metalowych klamer 
 • Lakierowany w kolorze nadwozia  
 • Podrzewana klapa tylna  
 • Zamek klapy tylnej otwierany za pomocą  
  oryginalnego pilota auta.  
 • Maksymalne obciążenie dachu 100 kg  

WARIANTY ZABUDOWY 

01 Hardtop RH4 DC Standard
 pełne ściany boczne    1900852XXX

02 Hardtop RH4 DC Special
 przyciemniane szyby boczne 
 (nieotwierane)  
  1900851XXX

03 Hardtop RH4 DC Professional + 
 Przeszklone klapy boczne otwierane za  
 pomocą dodatkowego pilota zdalnego  
 sterowania   
  1900853XXX
 XXX = oryginalny kod lakieru 

RELINGI DACHOWE 

Komplet relingów dachowych montowany 
w szynach Airline na dachu Hardtopa. Pozycję 
poprzeczek można dowolnie ustawiać wzdłuż 
zabudowy. Maksymalne obciążenie zestawu 
do 100 kg. 
    HGV98400

WYWIETRZNIK DACHOWY ABS 

Przy zamówieniu Hardtopa z wywietrznikiem 
zostanie on zamontowany oraz polakierowa-
ny w kolorze nadwozia.             
    ET710061 

DODATKOWE ŚWIATłO ROBOCZE LED  

Dodatkowe światło robocze LED pasujące 
do wszystkich modeli zabudów z zamkiem 
centralnym zintegrowanym i ogrzewaniem 
klapy tylnej.   
To robocze światło LED cechuje bardzo lekka 
konstrukcja, 32 diody LED pracują doskona-
le doświetlając wnętrze przestrzeni skrzyni 
ładunkowej, potrzebne natężenie prądu na 
poziomie 5 Amper. Imponująco niska waga, 
zaledwie 200 gramów, strumień światła równy 
500 lumenom, żywotność do 50.000 godzin. 

Do montażu w zabudowie niezbędny jest 
również zestaw elektryczny ET510226.  
czas potrzebny do pierwszego montażu: 
15 - 25 min  
Ilość osób potrzebnych do montażu: 1 osoba  
Reflektor                                                   PL.21.003 
Zestaw montażowy                               ET510226 
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