
RIDER
Dakkoffers

Rider, ruimte voor plezier.



De Hapro Rider is uw stevige en stabiele partner voor onderweg. Er is zorgvuldig 
aandacht besteed aan het solide ontwerp, de betrouwbaarheid, de veiligheid en 
het gebruiksgemak. Dankzij de extra ruimte en de moderne materialen van de 
Rider gaat u met nog meer plezier op reis. Deze dakkoffer is een waardevolle 
investering in comfortabel en veilig reizen met voldoende ruimte voor al uw extra 
bagage. Elk jaar en elke reis opnieuw. Are you ready to expand your life?

GEEN CONCESSIES 
AAN COMFORT.
Zorgeloos en veilig reizen met een zee van ruimte.
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De Hapro Rider is de ideale dakkoffer voor het hele gezin. Met zoveel 
extra ruimte kan iedereen meenemen wat hij wil aan sportuitrusting, 
hobbyspullen, spelletjes en meer. Gaat u binnenkort op vakantie? Inpakken 
is voortaan gewoon leuk om te doen. ‘Mag ik mijn skeelers meenemen, pap?’ 
‘Tuurlijk, leg ze maar naast mijn viskoffer.’ Met de Hapro Rider hoeft u geen 
concessies meer te doen aan comfort of aan de hoeveelheid bagage. Dat 
betekent een aangename reis en een fijn verblijf voor het hele gezin!

HET HELE 
GEZIN BLIJ.
Hapro Rider - Er kan nog meer bij.
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De Hapro Rider heeft een smaakvol en tijdloos ontwerp. De UV-bestendige  
ABS/ASA-materialen zorgen voor een uitstekende kwaliteit en houden uw dakkoffer 
mooi – jaar in, jaar uit. Maar bovenal is de Hapro Rider solide en duurzaam dankzij de 
verstevigingsprofielen die in de bodem zijn verwerkt. En dat is nog maar één van de 
redenen waarom de Rider uitblinkt.

GESLAAGD VOOR ALLE TESTS.  Als het op veiligheid aankomt, neemt Hapro 
geen enkel risico. De Hapro Rider is getest onder de zwaarste omstandigheden, 
veel zwaarder dan u op de weg zult tegenkomen. De Rider heeft alle TÜV-tests, 
citycrash-tests, stabiliteitstests en tril-, water- en windtunneltests glansrijk 
doorstaan. Hapro garandeert dan ook een hoog veiligheidsniveau.

HET VOLSTE
VERTROUWEN
De combinatie van smaakvol en duurzaam. 

Materiaal: 

De Hapro Rider is gemaakt van zorgvuldig 

geselecteerde, stevige en fraaie ABS/ASA-

materialen die UV- en impactbestendig zijn.

Vergrendelen: 

De Rider 4.4 heeft aan de achterzijde een éénpuntsvergrendelingssysteem. 

Het centrale vergrendelingssysteem van de Rider 5.4 en 6.4 (twee- of driepunts, afhankelijk 

van de lengte van het model) vergrendelt de koffer op meer dan één punt. U kunt de koffer 

afsluiten met een enkele beweging. Het stevige slot zorgt voor jarenlange veiligheid.

Openen1: 

Het in- en uitpakken van de Rider 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 knikveren het deksel op het laatste moment naar 

beneden toe en zorgen voor een perfecte afsluiting.

Openen2: 

De Rider 6.4 kan zelfs aan beide kanten worden geopend. 

Een comfortabele eigenschap die voor optimaal gemakt zorgt 

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

Bevestigen: 

Het gepatenteerde Easy-Fit systeem zorgt 

voor een snelle, veilige en eenvoudige 

bevestiging van de dakkoffer.

Versteviging in de bodem: 

Over de volledige lengte van de bodem lopen 

twee metalen verstevigingsprofielen die zorgen 

voor optimale stevigheid en stabiliteit.
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Hapro Rider 4.4 Hapro Rider 5.4 Hapro Rider 6.4

Vergeet aanhangwagens of afgeladen auto’s. 
Dankzij het praktische ontwerp van de Rider 
kunt u tot wel 60 kg extra bagage meenemen. 
Zo zitten de kinderen achterin de auto ook 
een stuk comfortabeler. Gun uzelf en uw 
gezin het plezier van aangenaam reizen! 

GROOT, GROTER, GROOTST.  De Hapro 
Rider is verkrijgbaar in drie modellen 
met verschillende afmetingen. U kunt 
kiezen tussen de Hapro Rider 4.4 
(145 cm lang, opening aan de achter -
zijde), de Hapro Rider 5.4 (178 cm lang, 
opening rechts) en de Hapro Rider 6.4 
(192 cm lang, opening links en rechts). 
Alle Rider-modellen zijn verkrijgbaar in 
de kleur Anthracite.

MAKEN DAT U WEGKOMT 
U hoeft niets meer thuis te laten.
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Het bevestigen van de Rider is een fluitje van een cent. Dankzij het gepatenteerde 
Easy-Fit systeem zit de Rider in een paar handelingen muurvast aan de dakdragers 
bevestigd. Insteken, draaien, zekeren en afdekken – hoe simpel kan het zijn?

VAST IN EEN 
HANDOMDRAAI.
Een kind kan de was doen.

Nadat u de Easy-Fit met de rode veiligheidspal heeft gezekerd, zit de 
dakkoffer stevig vast op de dakdragers. De dakkoffer en de auto zijn nu een 
veilige, vergrendelde eenheid. Plaats de beschermkap over het Easy-Fit 
systeem om ervoor te zorgen dat uw bagage optimaal beschermd is.

GEEN KANT OP.
Nou ja, de dakkoffer…
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SPECIFICATIES.

Beschikbare kleur 4.4, 5.4, 6.4: Anthracite

Alle ins en outs.

Afmetingen van de buitenkant:

Specificaties Rider 4.4 Rider 5.4 Rider 6.4

L x B x H buiten 145 x 95 x 42 cm 178 x 78 x 42 cm 192 x 82 x 42 cm

L x B x H binnen 140 x 90 x 41 cm 173 x 73 x 42 cm 187 x 77 x 42 cm

Inhoud 370 L 370 L 410 L

Leeggewicht 13 Kg 14 Kg 17 Kg

Max. belading 60 Kg 60 Kg 60 Kg

Opening achter rechts links en rechts

Centraal vergrendelingssysteem nee ja ja

Spanbanden 2 2 2

Bevestigingssysteem Easy-Fit Easy-Fit Easy-Fit

Geschikt voor ski’s en accessoires nee ±6 paar ±6 paar

Materiaal ABS/ASA ABS/ASA ABS/ASA

Metalen verstevigingsprofielen (2) ja ja ja

Garantie 3 jaar 3 jaar 3 jaar

max. 75 mm

max. 40 mm

max. 75 mm

max. 40 mm

Hapro Rider 4.4, 5.4
A = min. 550 mm
B = max. 956 mm

A = min. 550 mm
B = max. 1000 mm

Hapro Rider 6.4AB

Afstand tussen dakdragers in mm: Maximale afmetingen dakdragers in mm:
Afstand tussen dakdragers in mm: Maximale afmetingen dakdragers in mm:

12 13



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 drie jaar garantie en kunt in die periode 
rekenen op volledige service. Niet dat u die nodig zult hebben…

DRIE JAAR  
GARANTIE.
Niet dat u die nodig zult hebben…
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VDL Hapro • Postbus 73 • 4420 AC Kapelle

www.hapro.com
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