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HARDTOP RH4 Dc SPECIAL

2
PRZESZKLONA
KLAPA TYLNA
W RAMcE
Z ABS

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 ramce z ABS 
 • System zamykania klapy tylnej zintegrowany  
  z systemem zamka centralnego auta 
 • Światło wewnętrzne LED włączane  
  automatycznie za pomocą czujnika 
  grawitacyjnego 
 • Tapicerowane wnętrze  
 • Zintegrowany spojler klapy tylnej 
 • 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    1900884XXX

02 Hardtop RH4 DC Special
 przyciemniane szyby boczne 
 (nieotwierane)  
  1900883XXX

03 Hardtop RH4 DC Professional + 
 Przeszklone klapy boczne otwierane do  
 góry za pomocą dodatkowego pilota 
 zdalnego sterowania   
  1900882XXX
 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 opcjonalnie 
polakierowany 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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HARDTOP RH4 
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HARDTOP RH3 cc SPECIAL

HARDTOP RH3 cc STANDARD

HARDTOP RH3 cc
PROFI

WYPOSAŻENIE 

Najwyższej jakości elegancka nadbudowa 
o zwiększonym gabarycie transportowym.

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

 • szyba przednia rozsuwana  
 • przeszklona klapa tylna w ramce z ABS  
 • dwustronny mechanizm ryglujący  
 • lampka wewnętrzna LED  
 • tapicerowane wnętrze 
 • prosta i szybka instalacja przy użyciu 
   6 klamer  
 • lakierowana w kolorze nadwozia  
 • ogrzewana klapa tylna   
 • zamek klapy tylnej zintegrowany 
   z zamkiem centralnym auta.    

WERSJE 

11 Hardtop RH3 CC Standard
 ze ścianami bocznymi pełnymi  
   1900885XXX

12 Hardtop RH3 CC Special
 z przyciemnianymi oknami bocznymi
 (uchylnymi)  
  1900886XXX

13 Hardtop RH3 CC Profi 
 klapy boczne otwierane do góry wykonane 
 z ABS w kolorze czarnym 
  1900887XXX
 XXX = proszę wstawić kod fabryczny lakieru
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info.mkt@hoehn.pl
www.roadranger.pl



AKcESORIA
DO DC

WYKłADZINA SPORTGUARD   

Innowacyjny 5 częściowy zestaw wykładziny 
podburtowej powierzchni ładunkowej. część 
podłogowa powlekana jest warstwą gumy, 
która zabezpiecza przed przesuwaniem się 
ładunku. czas montażu zajmuje 30 minut. 
Wszystkie części wykonane są z wysokiej 
jakości polietylenu i osadzone w przeznaczone 
do montażu szczeliny. Sportquard idealnie 
łączy się z nadbudową i coverem. Odporna 
na uszkodzenia mechaniczne, kwasy, oleje i sól.

 • 2 x osłony boczne   
 • 1 x osłona ściany przedniej   
 • 1 x część podłogowa  
 • 1 x osłona klapy tylnej    
 • 1 x zestaw montażowy   
 • 1 x instrukcja montażu 
    500095

PLATFORMA WYSUWANA 

Optymalne połączenie szybkiego dostępu 
i możliwości zabezpieczenia ładunku 
zgodnie z dyrektywami UE i normami VDI 
(zgodność z normą DIN 75410). 

Wytrzymałość w pozycji transportowej do 500 
kg, w pozycji otwartej do 200 kg. Konstrukcja 
dostosowana do konkretnego pojazdu oznacza 
optymalne wykorzystanie jego powierzchni 
ładunkowej. Na płycie platformy mocować 
można w sposób nieograniczony stojaki, 
specjalne wsporniki itp.  

SZCZEGÓłY 

 • Odporna płyta ze sklejki wodoodpornej 
  z antypoślizgową powierzchnią. Ramy   
  łożyskowane, cynkowane i malowane  
  proszkowo w kolorze czarnym. W zestawie  
  relingi zabezpieczające przewożony ładunek.  
 • Ergonomiczna obsługa dzięki 
  5-punktowemu systemowi hamowania 
  ze zintegrowaną funkcją stop. 

 • W przypadku zamontowania relingów  
  standardowych bezpieczny transport  
  ładunków i zabezpieczenie przed 
  przesuwaniem.  

Platforma wysuwana DC    2700043

Wysuwana platforma jest przykręcana 
do podłogi skrzyni ładunkowej lub mocowana 
przy użyciu systemu Business-Hold.   

WYKłADZINA PRZESTRZENI łADUNKOWEJ  
 

Idealna ochrona skrzyni ładunkowej. 
Wykładzina przestrzeni ładunkowej z zabezpiec-
zeniem klapy tylnej, odporna na uszkodzenia 
mechaniczne, kwasy, oleje i sól. Wykładzina 
przestrzeni ładunkowej w wersji podburtowej 
umożliwia montaż nadbudowy, pokryw lub 
pałąka kapotażowego.  

Wykładzina DC Podburtowa:   400095L
Wykładzina DC Nadburtowa:  400096L

ORUROWANIE

* orurowanie ze stali nierdzewnej dostępne w kolorze srebrnym lub czarnym o średnicy  Ø 63mm lub Ø 76mm

Ec/SB/406/IX [ średnica rur Ø 76mm ] RLD/K/SB/406/PL [ średnica rur Ø 76mm ]

GP/406/IX [ średnica rur Ø 76mm ] DBR/406/IX [ średnica rur Ø 63mm ]
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OSŁONY
PODWOZIA

MARKA 
ROAD RANGER

Firma Road Ranger prowadzi od ponad 30 lat działalność w segmencie samochodów użytkowych. Zajmuje się głównie produkcją wyposażenia do 
samochodów typu pickup a w szczególności nadbudowami hardtop. Nasza fabryka w Polsce ze 180 osobowym zatrudnieniem produkuje rocznie 
ponad 12000 nadbudów. Do produkcji stosuje się głównie najnowszą technologię laminowania próżniowego, RTM Light.
Gotowi jesteśmy na podjęcie współpracy w zakresie produkcji dowolnych elementów z tworzyw sztucznych takich jak laminat poliestrowy oraz 
tworzywa termoformowalne ABS, PE. W zakres świadczonych przez nas usług zaliczyć również można skanowanie 3D, obróbka cNc 5D, flokowanie 
materiałów. Nasza fabryka jest w stanie dostosować każdą z oferowanych zabudów do indywidualnych potrzeb klienta tj. wzmocnienie dachu, tapice-
rowanie lub flokowanie, lakierowanie w dowolnym odcieniu. 

www.roadranger.pl

lat obecności
na rynku

30
hardtopów 
rocznie

12000
wykwalifikowanych
pracowników

180
oddziałów
dystrybucyjnych
na całym świecie

48
OSłONY ALUMINIOWE  

 • Osłona chłodnicy 4mm  2333.4040.1 

 • Osłona silnika 4mm  2333.4041.1 
 • Osłona skrzyni biegów 4mm 2333.4042.1

 • Osłona dyferencjału 4mm 2333.4043.1 
 • Zestaw osłon 4mm  23333.4040.1

 • Osłona chłodnicy 6mm  2333.4040.1/6 

 • Osłona silnika 6mm  2333.4041.1/6 
 • Osłona skrzyni biegów 6mm 2333.4042.1/6

 • Osłona dyferencjału 6mm 2333.4043.1/6 
 • Zestaw osłon 6mm  23333.4040.1/6

OSłONY STALOWE   

Osłony malowane proszkowo na czarny kolor.

 • Osłona chłodnicy 3mm  2111.4040.1/3 

 • Osłona silnika 3mm  2111.4041.1/3 
 • Osłona skrzyni biegów 3mm 2111.4042.1/3

 • Osłona dyferencjału 3mm 2111.4043.1/3 
 • Zestaw osłon 3mm  21111.4040.1/3
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RÓŻNORODNOŚĆ DESIGNU I KONFIGURACJI
VARIETY IN DESIGN & cONFIGURATION
FIAT FULLBACK 
FIAT FULLBAcK

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 Fiat
Your Fiat Partner
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