
CRUISER
Roof boxes

Cruiser, overweldigend
            veel ruimte.



Dakkoffers zijn er in allerlei soorten en maten, maar als u op zoek bent naar 
veel extra bagageruimte , dan is de Cruiser dé koffer voor u. Wat kan ik 
meenemen en wat moet ik thuislaten? Die keuzestress heeft u niet met de 
Hapro Cruiser. Dankzij de overweldigende laadruimte van maar liefst 600 liter 
kan alles gewoon mee! Het is de ideale oplossing als u op zoek bent naar 
gebruiksgemak en heel veel bagageruimte.  Are you ready to expand your life?

GROOT, GROTER,  
GROOTST.
Cruiser. Overweldigend veel ruimte.
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Ja, u kunt iedere reis ondernemen. Ja, u neemt alles mee wat u wenst. Maar nee, 
dit gaat niet ten koste van andere eigenschappen. De Hapro Cruiser is een echte 
ster als het om ruimte gaat en vult dit moeiteloos aan met een elegant uiterlijk, 
functionaliteit, kwaliteit, veiligheid en gebruikersgemak. U bent van alle gemakken 
voorzien. Zo gaat u altijd ontspannen op reis, zonder iets thuis te hoeven laten!

A STAR   
IN SPACE.
Ruimte op zijn best.
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Versteviging in de bodem: 

Over de volledige lengte van de bodem lopen twee metalen 

profielen die zorgen voor optimale stevigheid en stabiliteit.

Materiaal en kleur: 

Het sterke en slagvaste ABS/PMMA-kunststofmateriaal van 

de Hapro Cruiser is uitermate UV-bestendig. Daarmee is de 

kleurechtheid van uw dakkoffer gegarandeerd.

Deze dakkerkoffer biedt u alle ruimte die u nodig heeft. Het is de grootste 
in zijn klasse, dus hoe ruim u het ook wilt hebben, met de Cruiser zit u altijd 
goed. 

VEILIGHEID ALS GROOTSTE BELANG. De Hapro Cruiser is ontworpen 
om groots te zijn. Niet alleen in ruimte, maar ook in veiligheid. Het 
design, het gebruikersgemak en de kwaliteit dragen hier optimaal 
aan bij. De Cruiser blijkt werkelijk alles aan te kunnen; deze robuuste 
dakkoffer is getest onder de meest extreme omstandigheden. 
Citycrash-tests, stabiliteitstests, triltests, watertests en aerodynamische 
simulaties. De Cruiser heeft iedere uitdaging moeiteloos doorstaan. 
De TÜV-certificering heeft hij dan ook meer dan verdiend.

HOE GROOT WILT U
HET HEBBEN?
De Cruiser biedt het.

Vergrendelen: 

Het centrale driepuntsvergrendelingssysteem sluit de koffer stevig 

en volledig af op drie plaatsen. U vergrendelt de Cruiser met één 

simpele beweging. Als extra veiligheidsmaatregel kan de sleutel 

alleen worden verwijderd als de dakkoffer correct is afgesloten.

Bevestigen: 

Het gepatenteerde 

Premium-Fit systeem zorg 

voor een snelle, veilige 

en eenvoudig montage 

van de dakkoffer.

Openen2: 

De Cruiser kan aan beide zijden worden geopend. 

Een comfortabele eigenschap die voor optimaal gemak zorgt 

tijdens het in- en uitladen en de bevestiging van de dakkoffer.

Verkrijgbare kleuren: 

De Cruiser is verkrijgbaar in Brilliant Black en Anthracite

Openen1: 

Het in- en uitladen van de Cruiser is eenvoudig dankzij de dubbele 

functie van de dynamische knikveren. Het deksel gaat gemakkelijk open 

en blijft in de optimale positie staan terwijl u uw spullen in- of uitlaadt. 

Als u de dakkoffer dichtdoet, trekken de klapveren het deksel op het 

laatste moment naar beneden toe voor een perfecte afsluiting. 

•
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U KUNT  
INPAKKEN. Gaat u met het hele gezin op vakantie naar de zee? 

Over het meenemen van de tent, strandspullen of 
opblaasbootjes etc. hoeft u zich in ieder geval geen 
zorgen te maken. U heeft een zee van ruimte in de 
Cruiser. Ook op wintersport kunt u onbezorgd de 
bergen in. De Hapro Cruiser biedt met gemak plaats 
aan 10 paar ski’s, plús accessoires! Deze robuuste 
dakkoffer kan tot wel 75 kilo dragen. Dankzij de 
mooie belijning van de Cruiser, komt u ook nog 
eens in stijl op uw vakantiebestemming aan.

EEN ZEE VAN RUIMTE.

...alsof u met twee auto's weggaat.
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Het gepatenteerde Premium-Fit systeem bestaat uit één compleet geheel. Geen gedoe met losse beugels 
en andere accessoires. Premium-Fit zorgt voor een snelle, simpele en bovenal veilige bevestiging van de 
dakkoffer. Met een eenvoudige draai aan de knop bedient u de beugels die zich stevig vastgrijpen om de 
dakdragers. Een ratelmoment laat u exact weten wanneer de klemmen stevig genoeg zijn aangedraaid. Dankzij 
de beperkte hoogte van het Premium-Fit systeem houdt u bovendien ruimte over voor uw bagage.

GEMAK DIENT
DE MENS.
Het unieke bevestigingssysteem van de Cruiser.

VEILIG EN 
BETROUWBAAR.
Altijd grip op de zaak.

De Hapro Cruiser wordt aan de dakdragers bevestigd met vier Premium-Fits die onafhankelijk van elkaar 
kunnen worden verschoven. Elke Premium-Fit centreert zich automatisch op de dakdrager. Zodoende past het 
systeem perfect op elk soort dakdrager met een maximumbreedte van 95 mm. De klemmen zijn bedekt met een 
synthetisch materiaal dat voor extra grip zorgt en de dakdragers beschermt. Het Premium-Fit systeem is uiteraard 
grondig getest. De dakkoffers zijn gecertificeerd volgens de strikte ISO 11154- en TÜV-veiligheidsvoorschriften. 
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max. 95 mm

min.18 mm
max. 38 mm

max. 95 mm

min.18 mm
max. 28 mm

A = min. 550 mm
 B = max. 950 mm

Distance between roof carriers in mm: Maximum dimensions roof carriers in mm:

AB

SPECIFICATIES.

Specificaties

L x W x H buiten 226 x 94 x 43 cm

L x W x H binnen 221 x 89 x 42 cm

Inhoud 600 L

Leeggewicht   24 Kg

Max. belading 75 Kg

Opening links en rechts

Centrale vergrendeling ja

Spanbanden 3

Bevestigingssysteem Premium-Fit

Geschikt voor ski’s en accessoires ± 9 - 10 paar

Materiaal Anthracite ABS/ASA

Materiaal Brilliant Black ABS/PMMA

Metalen verstevigingsprofielen (2) ja

Alle ins en outs.

Brilliant Black Antracite

De Hapro Cruiser is geschikt voor alle gangbare dakdragers. Voor de 
bevestiging op aluminium dakdragers is ook een T-slot adapter verkrijgbaar.

Afstand tussen de dakdragers in mm: Maximum breedte van de dakdragers in mm:

Beschikbare kleuren:
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VIJF JAAR  
GARANTIE.
Niet dat u die nodig zult hebben...

Hapro stelt hoge eisen aan materialen en productieprocessen. 
Alles wordt grondig gecontroleerd om aan de strikte productienormen 
te voldoen. Hierdoor kan Hapro een uitstekende kwaliteit van 
alle producten garanderen. U krijgt bovendien vijf jaar garantie 
en kunt in die periode rekenen op volledige service. 
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VDL Hapro • Postbus 73 • 4420 AC Kapelle • Nederland

www.hapro.com
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