


Carver, extra bagageruimte anno nu.



Mooi ruim.Mooi ruim.

De Hapro Carver is mooie vormgeving zonder compromis aan kwaliteit. 

De ideale dakkoffer voor die extra ruimte die u nodig heeft. Praktisch mooi en 

sterk. Welke u ook kiest, alle vijf uitvoeringen van de Hapro Carver hebben die-

zelfde eigenschap: elegantie, maximale veiligheid en functionaliteit. 

Zo kiest u de dakkoffer naar uw hart. Schoonheid en functie in perfecte harmonie.



Carver, doordacht functioneel.

Construction
( Material, durability )



Duurzaamheid en design in harmonie.Mooi en robuust design in harmonie.

‘Mooi en functioneel’ was de opdracht aan de constructeurs. Het resultaat is Hapro 

Carver. Robuust, mooi, veilig, maar bovenal: ruim. Met de centrale vergrendeling, dyna-

misch werkende knikveren, spanbanden die uw bagage in de koffer fixeren, is de Hapro 

Carver optimaal uitgerust voor zijn taak. Ruimte en comfort in verantwoord design.

Moderne techniek.

De metalen profielen in de bodem geven vertrouwen voor 

de vele jaren trouwe dienst die de Hapro Carver biedt. 

De mogelijkheid de dakkoffer aan twee zijden te kunnen 

openen is een uniek comfort, monteren en beladen wordt 

hierdoor nog gemakkelijker. De modernste sterke kunst-

stoffen van de Hapro Carver hebben hoge UV-bestendig-

heid. Een lang leven in schoonheid. Moderne technologie 

gegoten in strakke aerodynamische vorm bepaalt het 

uniek ergonomisch concept dat Hapro Carver heet.

Moderne techniek.



Carver, montage is kinderspel.

Easy-Fit
( Assembling the Carver )



Easy-Fit: gemak dient de mens.

De bevestiging van de Hapro Carver is kinderspel. Het Easy-Fit systeem wijst zichzelf, 

bewijst zichzelf: insteken, draaien, blokkeren, afschermen. 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 op-

timale bescherming van uw bagage plaatst u het afschermkapje.

Easy-Fit: gemak dient de mens.

insteken draaien blokkeren afschermen



Carver, veiligheid voorop.

Safety
( TÜV tested )



De zekerheid voor uw bagage.De zekerheid voor uw bagage.

City crash test, stabiliteitstest, triltest, water- en windtun-

nel tests hebben niets aan het toeval overgelaten. Het 

Hapro Carver-concept heeft ze met succes doorstaan. 

Daardoor kunt u er op vertrouwen dat  u onaangenaam-

heden worden bespaard. Daar ging het ons om.

De veiligheid van een Hapro Carver is vanzelfsprekend. Van alle kwaliteiten is het, als het er op 

aan komt, de belangrijkste. Dat veiligheid niet uit de lucht komt vallen toont de lange reeks van 

tests aan die zijn ondergaan.

TÜV Getest.TÜV Getest.



Carver, uitgebreid volume.

Capacity
( Dimensions and sizes )



De  verzonken bodem van de Hapro Carver biedt extra ruimte zonder compromis. 

Perfecte aansluiting op de auto zorgt voor lage luchtweerstand en fraaie belijning. 

Een mooie vorm die ook nuttig is. 

Veel ruimte...Veel ruimte... Weinig massa.Weinig massa.

De doordachte vormgeving maakt een kleine auto groot, 

een grote auto groter, zonder compromis aan uiterlijk en 

comfort. Al die extra bagage neemt u moeiteloos mee. 



Carver, een vanzelfsprekende keus.

Specifications
( The listed facts )



Specificaties.Specificaties.

Alle uitvoeringen van de Hapro Carver hebben een antraciete bodem en een zilvergrijs deksel 

van hoogwaardig ABS/ASA-materiaal. De Hapro Carver dakkoffers zijn uitgerust met metalen 

verstevigingprofielen, dynamische knikveren en een Easy-Fit bevestigingssysteem. 

Hapro Carver dakkoffers zijn geschikt voor alle gangbare dakdragers, hebben een TÜV-keur-

merk, de City Crashtest doorstaan en zijn verzekerd van vijf jaar garantie. Een adapterset voor 

bevestiging op  aluminium dragers met T-profiel is optioneel. Technische wijzigingen voorbehouden

Hapro Carver 4.5

Hapro Carver 5.5

Hapro Carver 6.3

Hapro Carver 6.5

Hapro Carver 8.5

Specificaties
Hapro 
Carver 4.5

Hapro 
Carver 5.5

Hapro 
Carver 6.3

Hapro 
Carver 6.5

Hapro 
Carver 8.5

L x B x H (cm) 145 x 95 x 45 178 x 78 x 42 192 x 64 x 42 192 x 82 x 42 215 x 90 x 43

Inhoud 390 liter 400 liter 330 liter 430 liter 550 liter

Leeggewicht 13 kg 14 kg 14 kg 17 kg 20 kg

Max. belading 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg

Opening achter rechts rechts links en rechts links en rechts

Centrale 
vergrendeling

- ja ja ja ja

Spanbanden 1 2 2 2 2

Geschikt voor 
ski’s en uitrusting -

6 paar 
< 170 cm

4 paar
 < 185 cm

6 paar
 < 185 cm

7-8 paar

Materiaal ABS/ASA ABS/ASA ABS/ASA ABS/ASA ABS/ASA

Max. breedte  
dakdragers 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm

Garantie 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar



dus mocht er iets mis gaan...

Carver, 5 jaar garantie.



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

 H
ap

ro
 In

te
rn

at
io

na
l -

 1
74

36
, r

ev
 0

1


