
Montážní návod a bezpečnostní předpisy pro střešní 
boxy HAPRO TRAXER, HAPRO CARVER, 

HAPRO ZENITH

Děkujeme Vám za nákup střešního boxu HAPRO.
Abychom  Vám  mohli  garantovat  roky  potěšení  s vaším  novým  střešním  boxem, 
prosíme,  postupujte  dle  pokynů  uvedených  v tomto  montážním  návodu. 
Doporučujeme Vám, abyste tento dokument uložili uvnitř vašeho vozidla.  

Montáž střešního boxu

Střešní  box  můžete  použít  pouze  v kombinaci  se  střešními  nosiči,  které  mají 
mezinárodní  standard a jsou schválené v souladu s pokyny výrobce automobilu a 
výrobce  střešních  nosičů  pro  montáž  základního  střešního  nosiče.  Při  montáži 
postupujte podle uvedeného nákresu.

Doporučený rozestup střešních nosičů je 70 cm.

Otevírání a zavírání

Náklad je nutné rovnoměrně rozložit tak, aby nebránil zavírání. Při zavírání v žádném 
případě netlačte velkou silou víko střešního boxu na naložený náklad, střešní box 
nepřetěžujte. Kryt  střešního boxu byste měli být schopni sklopit lehkým a jemným 
pohybem. Po uzavření vyjměte klíč ze zámku. Před odchodem vždy zkontrolujte, zda 
je víko dobře zavřené.

Náklad střešního boxu

Nikdy  nepřekračujte  výrobcem  předepsané  maximální  zatížení  střechy  vašeho 
automobilu (viz návod k obsluze vozidla). Uvědomte si, že musíte sečíst hmotnost 
nosičů  s  hmotností  střešního  boxu  a  hmotností  nákladu.  Tato  celková  hmotnost 
nesmí překročit maximální přípustné zatížení střechy. (B) – Zatížení střešního boxu 
musí  být  rozložené  co  možná  nejvíce  rovnoměrně.  Nesmí  překročit  maximální 
zatížení střešního boxu. (A) – Těžké věci se umisťují do středu střešního boxu nad 
dva nosiče. Váš střešní box není určený k přepravě zvířat nebo nebezpečného zboží. 

Údržba

Po použití střešní box umyjte a uložte na čisté a suché místo mimo přímé sluneční  
záření. Střešní box čistěte pod tekoucí vodou, lze použít autošampon. K čištění a 
odstraňování  skvrn nikdy nepoužívejte  tyto  výrobky:  čistící  prostředky,  oleje  nebo 
rozpouštědla a čistící prostředky s obsahem alkoholu, chlóru nebo čpavku. Uvedené 
výrobky mají vliv na složení syntetického materiálu a výsledkem jsou nenapravitelné 



škody včetně nežádoucího zabarvení. (C) - Dlouhodobá expozice UV záření má vliv 
na barvu střešního boxu. 

Vliv střešního boxu na jízdní vlastnosti vašeho vozidla

Vezměte  v úvahu,  že  střešní  box má vliv  na  jízdní  vlastnosti  vašeho  automobilu 
(např.  citlivost  na  boční  vítr,  aerodynamiku,  akceleraci,  délku  brzdné  dráhy). 
Přizpůsobte  jízdu  těmto  faktorům.  Pokud  neexistuje  žádné  omezení  rychlosti, 
doporučujeme maximální rychlost 130 km/hod. Před každou jízdou se ujistěte, že je 
box řádně zavřený a zamčený. V případě delší cesty kontrolujte častěji, zda střešní 
box stále dobře drží  a je dobře zavřený. Pokud střešní nosič a box nepoužíváte, 
z vozidla  je  odstraňte.  Tímto  způsobem  šetříte  palivo.  Při  jízdě  s připevněným 
střešním boxem v horní části vašeho vozu se může zvýšit hladina hluku uvnitř vozu.

Záruka

Výrobce není zodpovědný za škodu způsobenou tím, že jste nepostupovali v souladu 
s tímto  návodem,  ani  za  škody  způsobené  v důsledku  jednostranných  úprav 
střešního boxu, nebo použitím neoriginálních dílů. Záruka tohoto výrobku je 5 let od 
data zakoupení a vztahuje se na součástky a díly. Záruka se nevztahuje na škody 
způsobené nesprávným používáním, na poškození při dopravní nehodě, na změny 
barvy nebo materiálu způsobené dlouhodobým působením denního světla, dále na 
škody  způsobené  vyšší  mocí,  jako  jsou  války,  teroristické  útoky  nebo  přírodní 
katastrofy, apod.



Distributor v ČR: AUTOBOXY BOHEMIA s.r.o., Družba 1179, 763 31 Brumov-Bylnice
Tel.: +420 577 011 678, E-mail: autoboxy@autoboxy.eu, Web: www.autoboxy.eu 

file:///C:/Users/Martin/Desktop/autoboxy@autoboxy.eu

