
Hapro Probox





Probox.

Gezinsformaat.



Veilig en zonder stress op reis.
Het scheelt u een hoop stress als u gewoon mee kunt nemen wat u wilt, zonder dat 

u of de kinderen tijdens de reis klem zitten in een vol gepakte auto. Met de Hapro 

Probox hoeft u geen concessies meer te doen aan bagagehoeveelheid of comfort 

en dat betekent een prettiger reis (en verblijf) voor het hele gezin. Kies het formaat 

dakkoffer dat past bij uw ruimtewens en geniet van de extra bagage die mee kan op 

veilige wijze. 

Hapro Probox 430
L x B x H (cm) 150 x 99 x 40

Hapro Probox 460
L x B x H (cm) 185 x 80 x 42

Hapro Probox 560
L x B x H (cm) 208 x 88 x 42

Tijdloos mooi en gebruiksvriendelijk.
De Hapro Probox heeft niet alleen een stijlvol en tijdloos design, maar is bovenal solide. Met 

de UV-bestendige en krasvaste ABS/ASA kunststofmaterialen blijft de dakkoffer mooi en 

kwalitatief goed door de jaren heen. De metalen strips in de bodem en het sterke sluitsys-

teem garanderen optimale veiligheid. En het dynamische knikveersysteem zorgt voor het 

gemakkelijk openen en sluiten van het deksel waardoor u zeer comfortabel de extra bagage-

ruimte kunt indelen of uitpakken.



Easy-Fit.

Kinderlijk eenvoudig.



Easy-Fit, montage is kinderspel.
Met het gepatenteerde Easy-Fit systeem is de Hapro Probox in enkele handelingen 

rotsvast gemonteerd op de dakdragers. Insteken, draaien, blokkeren en afschermen, 

meer is niet nodig voor een veilige reis.

Alles op zijn plaats.
Na het aanbrengen van de rode blokkering 

weet u zeker dat de dakkoffer veilig met de 

dragers is verbonden. Dakkoffer en auto 

zijn nu een hechte geborgde eenheid tijdens 

de rit. Voor optimale bescherming van uw 

bagage plaatst u het afschermkapje.

insteken draaien blokkeren afschermen





Veiligheid voorop.

Safety.



Uw bagage is veilig.

Extra bergruimte is fijn, maar veiligheid gaat bovenal. Hapro dakkoffers, welke u ook 

kiest, zijn een zekere koop, doordacht ontworpen en uitgevoerd in degelijk en fraai 

UV-bestendig en slagvast ABS/ASA kunststof.

TÜV Getest.

Hapro gaat niet over één nacht ijs als het om veiligheid gaat. De Hapro Probox is 

getest onder barre omstandigheden, zwaarder dan u ooit zult tegenkomen. Het door-

staan van TÜV-tests, City Crash Test, stabiliteitstest, tril- en water- en windtunneltests 

garanderen dat de Hapro dakkoffers u veel zekerheid bieden.



Hapro Probox

Specs.



Specificaties Hapro Probox 430 Hapro Probox 460 Hapro Probox 560

L x B x H (cm) 150 x 99 x 40 185 x 80 x 42 208 x 88 x 42

Inhoud 390 liter 420 liter 500 liter

Leeggewicht 15 kg 15,5 kg 20 kg

Max. belading 50 kg 50 kg 50 kg

Opening achter rechts rechts

Centrale 
vergrendeling

- ja ja

Spanbanden 1 1 2

Dynamische knikveren ja ja ja

Metalen verstevegings-
profielen

ja ja ja

Easy-Fit ja ja ja

Geschikt voor 
ski’s en uitrusting

- 6 paar < 180 cm 6-7 paar

Materiaal ABS/ASA ABS/ASA ABS/ASA

Max. breedte 
dakdragers

74 mm 74 mm 74 mm

Garantie 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Specificaties Hapro Probox

Technische wijzigingen voorbehouden 

Hapro Probox 430

Hapro Probox 460

Hapro Probox 560



Dus mocht er toch iets mis gaan...

5 jaar garantie.



©
 2

0
10

 H
ap

ro
 In

te
rn

at
io

n
al

 b
v 

- 
17

4
4

4
, r

ev
 0

0

Hapro International • Postbus 73 • 4420 AC Kapelle • www.hapro.com


