Verdens første oppblåsbare tak- stativ
INNLEDNING
Når dagene blir lenger og friluftsmennesker begynner å tenke på sine kommende feriedager, finnes det ofte en god del frustrasjon i hodet over
hva som må være pakket og hvordan alt kommer til å få plass inn i, og på bilen. Der er HandiRack virkelig en glimrende løsning. Dette er en
unik oppblåsbar lastbalansert takgrind satt i system som kan monteres i løpet av bare noen få minutter. Det er en perfekt løsning for de som
nyter friluftslivet, opplevelsessport og reiser.
Den er designet for å være en midlertidig løsning for mennesker som trenger å transportere sitt fritidsutstyr, feriebagasje eller bare et stykke flat
pakkede møbler fra IKEA. Unødvendig å si at det er langt mer praktisk, kostnadseffektivt (det er flyttbart mellom kjøretøy), og mer praktisk enn
ett vanlig takgrind system.
Det er perfekt for weekend/ feriedager; brukerne kan laste og sikre sin bagasje eller utstyr på HandiRack stativet, og deretter når de når sine
mål, bare ta ut luften, rulle det sammen legge det i den medfølgende posen, for så å legge den i bagasjerommet på bilen i påvente av videre
bruk. For de som reiser med fly og så leier en liten bil på feriestedet, vil HandiRack være en ideell følgesvenn i håndbagasjen som deretter
innfestes på en leiebil (totalvekt kun 2,5kg). Mye stress er spart, når alt du ønsker, er å komme frem dit du har planlagt uten problemer.
HandiRack er utrolig sterk, totalt sikker, i samsvar med ISO / PAS 11154, og kan ikke bli enklere å montere. Stroppene passerer gjennom bilens
dører og pølsene blåses opp i løpet av sekunder ved hjelp av den medfølgende HandiPump. HandiRack kan bære vekt opp til 80kg (avhengig
av individuelle bilprodusenters anbefalinger) og passer til nesten alle 4-dørs eller 2-dørs biler (med unntak av convertibles og cabrioleter).
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SPESIFIKASJONER
-HandiRack dimensjoner (utpakket)
• Lengde 146cm
• Tube bredden (uten luft) 14cm
• Høyde på tube (oppblåst) 10cm

• Bredde (uten luft) 33cm
• Webbing stropp total lengde 340cm
• totalvekt = 2.5kg

HandiRack materialer og konstruksjon
•
Førsteklasses tett vev, 420 denier nylon laminert over armert PVC
•
lufttette PVC høy elastisk inner-tube
•
Ventiler laget av høy elastisk PVC
•
All søm er nylon, og produsert i et spesialfabrikkanlegg med spesiale på fjellklatring utstyr
•
5 x metall "D"-ringer ankringspunkter pr. HandiRack
•
2 x 3.2cm bredt justerbart, høykapasitets vevet webbing stropper med metall sikkerhetslås
•
Webbing remmene er 38mm polypropylen med polymer belegg
•
Metall komponenter er sink legering base med 30 mikron sink fosfat elektromaling (svart)
•
Metall spennene med nedfelte lavere kanter er unik for HandiRack
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HVA ER INKLUDERT
• 2 x HandiRack doble sammenleggbare luftfylte rørsystem (foran og bak), hver med 5 metall "D"-ring ankringspunkter
• 2 x Stropper med to 3 meter lange kraftige webbing remmer HandiStraps
• 1 x 1000cc høyt volum dobbelt virkende håndpumpe - HandiPump
• 1 x detaljert veiledningshefte med GB, F, D, E, I, NL & J oversettelser
• 1 x nylon oppbevarings pose / reiseetui
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Monterings- og sikkerhets muligheter
Ansvar
Følgende instruksjoner må følges nøye. Handirack UK Ltd kan ikke akseptere noe ansvar for skader eller skader forårsaket av feil
bruk av produkt eller et program av produktet ikke er beskrevet i disse instruksjonene. Vær oppmerksom på at tallene i parentes
refererer til bilder.
1. Åpne alle dører på bilen. Sørg for at taket overflaten er ren og tørr (1).
2. Legg en av tubene over bilen ovenfor foran dørene så nær fronten av taket som mulig. Gjenta med den andre tuben over de bakre dørene.
Hvor det er mulig, anbefaler vi at rommet mellom tubene er 700mm, men eieren bør sjekke hva som kan benyttes på sitt bilmerkes spesifikke
spesifikasjons instruksjoner (2).
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3. Ta monterings- remmen fra stativet gjennom bilen, før den gjennom den første "D" ring på den andre siden og deretter gjennom
beltespennen (3) og sørg for at remmen sitter sentralt over "V"-delen av stativet. (4) sørg for at stativet ligger sentrert på bilen og at stroppen
ikke vridd, stram remmen ved å dra den mot deg, pass på å holde stativet rolig ved stramming, så ikke V- delen samler seg opp og ligger i klem
for dørene. Denne forholdsregel vil sikre og forbedre innfestingen på bilen. Gjenta for det bakre stativet ved å følge samme fremgangsmåte som
over.
På 2-dørs biler med åpnings bare vinduer, føres snoren igjennom der, og vinduene lukkes. På 2-dørs biler uten mulighet for åpning av ekstra
vinduer bak, må begge stativer plasseres over døra, legg front stativet så langt frem som mulig.
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4. Eventuelle overskytende stropper bør være knyttet til stativet for å unngå en irriterende støy og ekstra slitasje.(5)
5. Lukk alle dører (6)
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6. Blås opp alle fire tuber med HandiPump. (7) Lukk og trykk inn alle ventiler så de ligger nedfelt og ute av veien inne i tuberøret. (8)
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7. Fest din last ned til "D"-rings ankrepunktene ved hjelp HandiStraps remmene, eller andre egnede stropper. (9)
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Retningslinjer for sikkerhet
Sørg for at lasten er sikret forsvarlig til alle tider, og på en måte som ikke vil skade andre personer eller trafikanter.
• Den totale vekten av last må ikke overstige 80kg, men vi anbefaler sterkt at du sjekker ut i ditt kjøretøys manual om dennes eventuelle
maksimale belastning for bilens tak, da andre vektkriterier kan gjelde.
• Belastningen bør være jevnt fordelt over området av begge stativene og tyngdepunkt med belastningsfaktoren holdes så lavt som mulig.
• Lasten må være sikret ved hjelp HandiStraps eller annen egnede høykapasitets remmer. Etter sikring av lasten, er det viktig og regelmessig
Stoppe for å sjekke at lasten ikke er forskjøvet og at sikkerheten er ivaretatt gjennom hele reisen.
• Når HandiRack er luft- fylt, og om det er temperatur svingninger vil det: under varme forhold være mulighet for at luften i røret utvides noe.
I kaldere forhold er det motsatte som kan skje. I løpet av en reise, anbefaler vi at trykket i hver tube er sjekkes.
• Hvor for eksempel utstyr som kan bidra til løftende krefter, som (surfebrett, seilbrett, ski, stiger, plank, osv.) anbefaler vi at disse ikke blir
montert ved siden av hverandre om mulig, men stablet en på den andre. Alle disse typer varer/utstyr skal sikres uavhengig foran og bak på
, bilen ved hjelp av kraftige nok stropper mot de løftende krefter. Når en bil er lastet på taket av et kjøretøy, vil det endre bilens håndtering
egenskaper, spesielt dens retningsstabilitet ved side vind og sin oppførsel i svinger og under oppbremsing.
Det anbefales at du kjører med mer omhu. Reduser hastigheten og gi mulighet for lengre oppbremsings strekning.
• Hvis kjøretøyet er utstyrt med tak- rails, sikre at HandiRack er plassert under disse.
• HandiRack skal alltid være fjernet, tømt for luft, og lagret på riktig måte når den ikke er i bruk
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Kontakt og bestillings skjema :
navn/ firmanavn

Adresse

Postnummer

poststed

evt. kontaktperson

telefonnummer

E-mail adresse

evt. internett adresse

Kryss av:
Kontakt oss for å bli forhandler

Kontakt oss for ytterligere informasjon/ tilbud

Bestilling:
"Handirack" tak- stativ komplett sett farge sort "Handirack" tak- stativ komplett sett farge blå
Antall:
Antall:
"Handiholdall" 280l vanntett spesialtilpasset
Send på fax nr
bag
Antall:
Import/ distribusjon:
TOMRICA AS
KARIHAUGVEIEN 89,
1086 OSLO, NORWAY

. . +47 22 30 91 13
e-mail: handirack@tomrica.no
Internet: www.handirack.no
Tel.+47 22-30-91-51 Mob. +47 90-17-40-65
Kontaktperson: Tom Richard Rasmussen

