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2 HARDTOP RH4 DC StANDARD

HARDTOP RH4 DC SPECIAL

PRZESZKLONA 
KLAPA tYLNA 
W RAMCE Z LAMINAtU
GRP FRAmED 
REAR DOOR wITH 
GlASS INSERT

HARDTOP 
RH4 DC

EqUIPMENt 

An elegant premium quality hardtop, 
in the hight of the car roof.

In 4 versions available and suitable for  
every application. 

 • sliding front window 
 • GRP frame rear door with glass insert 
 • one-handed operation using central handle  
 • double-sided locking mechanism 
 • lED interior light activated by a  
  gravity sensor 
 • carpet headlining 
 • simple and quick installation 
  with 6 clamps 
 •  rear spoiler with integrated  
   third brake light 
 • colour coded to match vehicle 
 • Rear door unlocking with original  
  vehicle remote 
 • roof load 100 kg 

VERSIONS 

01 Hardtop RH4 DC Standard
 with solid sides 
  

02 Hardtop RH4 DC Special
 with tinted side windows 
  

03 Hardtop RH4 DC Professional 
 GRP side doors opens trough  
 remote control
   

04 Hardtop RH4 DC Professional + 
 glass side doors opens through  
 remote control 
   

SLIDING CROSSbAR 

The crossbar for the Hardtop is mounted on 
airline rails which allow a flexible position.

The Sliding Crossbar holds up to 100 kg. 
    

WYPOSAŻENIE 

Hardtop klasy Premium równy wysokością 
z kabiną pojazdu.

w 4 wariantach umożliwiających dopasow-
anie zabudowy do indywidualnych potrzeb 
użytkownika. 

 • Szyba przednia rozsuwana 
 • Przeszklona klapa tylna w laminatowej 
   ramce 
 • System zamykania klapy tylnej 
   zintegrowany z systemem zamka 
   centralnego auta 
 • Światło wewnętrzne lED włączane 
   automatycznie za pomocą czujnika 
   grawitacyjnego  
 • Tapicerowane wnętrze 
 • Spojler klapy tylnej z wbudowanym 
   3 światłem Stop  
 •  Łatwy i szybki montaż przy użyciu 
   6 metalowych klamer 
 • lakierowany w kolorze nadwozia 
 • Podgrzewana klapa tylna 
 • Zamek klapy tylnej otwierany za pomocą 
   oryginalnego pilota auta 
 • maksymalne obciążenie dachu 100 kg 

WARIANtY ZAbUDOWY 

01 Hardtop RH4 DC Standard
 pełne ściany boczne  
  

02 Hardtop RH4 DC Special
 przyciemniane szyby boczne 
 (nieotwierane) 
  

03 Hardtop RH4 DC Profi
 laminatowe klapy boczne lakierowane 
 w kolorze nadwozia, otwierane za pomocą  
 pilota zdalnego sterowania 
   

04 Hardtop RH4 DC Professional +
 Przeszklone klapy boczne otwierane 
 za pomocą dodatkowego pilota zdalnego  
 sterowania 
   

RELINGI DACHOWE 

Komplet relingów dachowych montowany  
w szynach Airline na dachu Hardtopa. Pozycję 
poprzeczek można dowolnie ustawiać wzdłuż 
zabudowy.

maksymalne obciążenie zestawu do 100 kg. 

WYWIEtRZNIK DACHOWY AbS 

Przy zamówieniu Hardtopa z wywietrznikiem 
zostanie on zamontowany oraz polakierowany 
w kolorze nadwozia.   
    ET710061

ROOF ExHAUStER 

The roof exhauster will be painted and  
mounted when ordering a Hardtop with roof 
exhauster.                      
    ET710061 

LED WORKING LIGHt 

For all Hardtops with remote opening and 
rear door heating. 
This lED work light is a very light, bright and 
far-reaching light bulb with a consumption  
of only 5 amps. with 32 wide angle lED's the  
working light arrange a perfect lighting inside 
the Hardtop. The weight is only 200 grams  
and generates 500 lumen. The life period is 
about 50.000 hours.  

Please order the mounting kit ET510226 for  
installing the working light inside the Hardtop. 
Initial assembly: ca. 15 – 25 minutes   
Personnel expenditure: 1 person  
working light                                          Pl.21.003 
mounting kit                                            ET510226 

DODAtKOWE ŚWIAtłO RObOCZE LED 

Dodatkowe światło robocze LED pasujące
do wszystkich modeli zabudów z zamkiem
centralnym zintegrowanym i ogrzewaniem 
klapy tylnej.

To robocze światło lED cechuje bardzo lekka 
konstrukcja, 32 diody lED pracują doskonale 
doświetlając wnętrze przestrzeni skrzyni ła-
dunkowej, potrzebne natężenie prądu na po-
ziomie 5 Amper. Imponująco niska waga, zale-
dwie 200 gramów, strumień światła równy 
500 lumenom, żywotność do 50.000 godzin.   
 
Do montażu w zabudowie niezbędny jest 
również zestaw elektryczny ET510226.  
Czas potrzebny do pierwszego montażu: 
15 - 25 min.   
Ilość osób potrzebnych do montażu: 1 Osoba 
Reflektor Pl.21.003 
Zestaw montażowy ET510226

4 HARDTOP RH4 DC PROFESSIONAL + Pl.21.003

ET710061 Auf wunsch auch mit einer GFK – Heckklappe erhältlich
Optional with GRP rear door available

Basisquerträger
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wszelkie zmiany zastrzeżone. Zdjęcia mogą różnić się od produktu końcowego.
wszystkie zdjęcia i obrazy są własnością
MKt Car-technik Sp. z o.o., Spokojna 5, 14-100 Ostróda
T: + 48 (89) 646 13 23, info.mkt@hoehn.pl

Subject to change. Pictures may differ from the final product.
All images / photos property of  
Dr. Höhn GmbH, Künzelsauer Straße 13, 74653 Ingelfingen,
T : + 49 (0) 79 40 92 02 - 0, info @ roadranger.de

więcej aktualnych informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.roadranger.pl.

For more details and updated information please visit www.roadranger.de.
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