
TRAXER
Dakkoffers

Traxer, ruimte voor avontuur.





De Hapro Traxer is een ruime en fraai vormgegeven dakkoffer, ontworpen 
voor ondernemende en avontuurlijke trips met het hele gezin. Het model is 
robuust, uiterst betrouwbaar en een veilige opbergruimte voor al uw bagage. 
De Traxer is gemaakt van moderne en duurzame materialen. Een waardevolle 
investering in zorgeloos en veilig reizen. Are you ready to expand your life?

OP ZOEK  
NAAR AVONTUUR.
Traxer. Robuust, betrouwbaar en op en top veilig.
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De Hapro Traxer heeft alles wat u mag verwachten van een comfortabel 
product. De Traxer combineert het beste op het gebied van veiligheid en 
functionaliteit en is uw onvoorwaardelijke partner op elke reis. Het is de ideale 
oplossing als u op zoek bent naar extra ruimte. De Traxer biedt iedereen de 
mogelijkheid om alle benodigdheden mee te nemen tijdens avontuurlijke uitjes 
en actieve vakanties met het hele gezin. Welke bestemming u ook kiest, de 
Traxer is uw onwrikbare en betrouwbare partner – recht boven uw hoofd.

KRACHT 
PATSER.
Uw onvoorwaardelijke partner op elke reis.
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KRACHT 
PATSER.



•

•

Materiaal: 

De sterke en slagvaste ABS/ASA en ABS/

PMMA-kunststofmaterialen van de Hapro Traxer 

zijn uitermate UV-bestendig. Daarmee is de 

kleurechtheid van uw dakkoffer gegarandeerd.

De Hapro Traxer heeft een krachtig en veelzeggend uiterlijk. Solide en 
sprekend, stijlvol en verrassend ruim. Moderne technologie in een fraai 
ontwerp, dat kenmerkt de Hapro Traxer. Een goed uitgedacht concept dat 
veel ruimte en comfort biedt én een veilige opslag is voor al uw bagage.

TOPPRESTATIE. De veiligheid van de Hapro Traxer is vanzelfsprekend. 
Het is een eigenschap die beproefd is door middel van een reeks tests 
onder de meest extreme omstandigheden. Citycrash-tests, stabiliteitstests, 
tril-, water- en windtunneltests: niets is aan het toeval overgelaten.  
De Hapro Traxer is voor alle tests met vlag en wimpel geslaagd.

SOLIDE EN SPREKEND 
ONTWERP.
 Moderne technologie in een fraai ontwerp.

Bevestigen: 

Het gepatenteerde Premium-Fit systeem zorgt voor een 

snelle, veilige en eenvoudige montage van de dakkoffer.
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Verkrijgbare kleuren: 

De Traxer 4.6, 5.6, 6.6 en 8.6 zijn verkrijgbaar in Silver Grey 

en Anthracite. Bij de Traxer 6.6 en 8.6. heeft u bovendien 

nog keuze uit drie andere kleuren: Titanium, Pure White en 

Brilliant Black. De Traxer 6.2 is alleen beschikbaar in Anthracite.

Versteviging in de bodem: 

Over de volledige lengte van de bodem lopen twee metalen 

profielen die zorgen voor optimale stevigheid en stabiliteit.

Vergrendelen: 

Het centrale vergrendelingssysteem (twee- of driepunts, afhankelijk van de lengte 

van het model) sluit de koffer stevig en volledig af op drie plaatsen. U vergrendelt 

de Traxer met één simpele beweging. Als extra veiligheidsmaatregel kan de 

sleutel alleen worden verwijderd als de dakkoffer correct is afgesloten.

Openen1: 

Het in- en uitladen van de Traxer 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 Traxer 4.6, 5.6, 6.6 en 8.6 kunnen aan beide kanten worden 

geopend. Een comfortabele eigenschap die voor optimaal gemak 

zorgt tijdens het in- en uitladen en de bevestiging van de dakkoffer.
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…alsof u met twee auto’s weggaat.

U KUNT 
INPAKKEN.



Hapro Traxer 8.6Hapro Traxer 6.6

Hapro Traxer 6.2Hapro Traxer 5.6Hapro Traxer 4.6

De Hapro Traxer biedt al de extra ruimte die 
u niet kon vinden in uw kofferbak. Dankzij het 
efficiënte ontwerp kunt u tot wel 75 kg aan 
bagage meenemen. De metalen profielen in de 
bodem van de dakkoffer zorgen voor optimale 
stevigheid en stabiliteit. Welk model u ook kiest, 
voor alle uitvoeringen van de Hapro Traxer 
gelden dezelfde kwalificaties: elegantie, maximale 
veiligheid en een geweldige functionaliteit. U kiest 
gewoon de uitvoering die het beste bij u past.

EEN ADEMBENEMENDE 530 LITER.  
De Hapro Traxer is verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen en afmetingen. De Traxer 8.6 biedt 
u zelfs een overweldigende laadruimte van 
maar liefst 530 liter! U heeft dus nooit meer 
discussie over wat er wel en niet mee kan.

TOT WEL 75 KG EXTRA BAGAGE!
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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 klemmen 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 meer ruimte over voor uw bagage.

IN EEN 
HANDOMDRAAI.
Het unieke bevestigingssysteem van de Traxer.
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De Hapro Traxer 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.

VEILIG EN 
BETROUWBAAR.
Altijd grip op de zaak.
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max. 95 mm

min. 18 mm
max. 38 mm

min. 18 mm
max. 28 mm

max. 95 mm

Hapro Traxer 4.6, 5.6
A = min. 550 mm
B = max. 890 mm

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

Hapro Traxer 6.2, 6.6, 8.6AB

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

SPECIFICATIES.
Alle ins en outs.

Afstand tussen dakdragers in mm: Maximale afmetingen dakdragers in mm:
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Matt Silver Grey Brilliant Black Pure WhiteTitanium

Anthracite

SPECIFICATIES.

Specificaties Hapro Traxer 4.6 Hapro Traxer 5.6 Hapro Traxer 6.2 Hapro Traxer 6.6 Hapro Traxer 8.6

L x B x H buiten 148 x 97 x 42 cm 177 x 77 x 42 cm 193 x 65 x 42 cm 191 x 81 x 42 cm 215 x 90 x 43 cm

L x B x H binnen 143 x 92 x 41 cm 172 x 72 x 41 cm 188 x 60 x 41 cm 186 x 76 x 41 cm 210 x 85 x 42 cm

Inhoud 370 L 370 L 320 L 410 L 530 L

Leeggewicht 15,5 Kg 15 Kg 15 Kg 18 Kg 21,5 Kg

Max. belading 75 Kg 75 Kg 75 Kg 75 Kg 75 Kg

Opening links en rechts links en rechts rechts links en rechts links en rechts 

Centrale vergrendeling ja ja ja ja ja

Spanbanden 2 2 3 3 3

Bevestigingssysteem Premium-Fit Premium-Fit Premium-Fit Premium-Fit Premium-Fit

Geschikt voor ski’s en accessoires ± 6 paar ± 4 paar ± 6 paar ± 7-8 paar

Materiaal mat Silver Grey en Anthracite ABS/ASA ABS/ASA ABS/ASA ABS/ASA ABS/ASA

Materiaal Titanium, Brilliant Black 
en Pure White 

ABS/PMMA ABS/PMMA

Metalen verstevigingsprofielen (2) ja ja ja ja ja

Garantie 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Afmetingen van de buitenkant:

Beschikbare kleuren: 4.6, 5.6, 6.6, 8.6 Beschikbare kleuren: 6.6, 8.6

Beschikbare kleur: 4.6, 5.6, 6.2, 6.6, 8.6
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VDL Hapro  stelt hoge eisen aan materialen en productieprocessen. 
Alles wordt grondig gecontroleerd om aan de strikte productienormen 
te voldoen. Hierdoor kan VDL Hapro  een uitstekende kwaliteit van alle 
producten garanderen. U krijgt bovendien vijf jaar garantie en kunt in die 
periode rekenen op volledige service. Niet dat u die nodig zult hebben…

VIJF 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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