LASTESYSTEMER

VÅRE PRODUKTER LETTER ARBEIDET
OG
LAR DEG GJØRE JOBBEN EFFEKTIVT
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HS - X BOKS HAR MANGE FORDELER

*
*
*
*
*
*

Lett og rask å montere på tilhengerfeste
Ingen klatring på bilen etter ski og annen bagasje
Ingen vindstøy fra takstativ og takboks
Høydereduksjon ved ferjetransport og parkeringshus
Lett å lagre
Energisparende, ingen støy og lite luftmotstand

Bildet viser X Box 210 med 15
pr. ski og tilbehør

Med HS-XBOX får du en
helt ny og enkel måte å
lagre din bagasje på. Den
er enkel å betjene ved
både ned og oppakking.
HS-XBOX er laget av meget
solid og korrosjonsbestandig aluminium som tåler
sjøvann og salta veier
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Med noen enkle tilpasninger kan
HS-X Boks kan monteres på alle type biler.

Dette bilde viser en Volvo
XC 60 med X box 210. Bakluken på bilen kan åpnes
uten konflikt med boksen.
Skilt og lys er også ok.
Det er forberedet for å
senke boxen 40 mm om
det er, på noen modeller,
behov for dette.

På Tesla X modellen kan
bakluke åpnes uten demontering av X Boksen.
Lykter og skilt er ok.
Skjev X Boks på bilen.
Dette kan enkelt rettes
opp. Låsen sitter fast i boksen med 4 bolter og disse
løses enkelt med to 17mm
nøkkler.
OBS! Kun løsne boltene et
halvt tørn. Rett opp boksen
og trekk til boltene igjen.

Boksen på bildet er utstyrt
med ekstra baklykter, dette er det ikke krav til, dersom bilen`s orginale lykter
er klart synlige. Det samme gjelder skilt

Her er det behov for å senke boksen, eller montere
ekstra skilt. Baklyktene
kan godkjennes

Skiltholder og ekstra baklys kan på noen kjøretøy være
aktuelt. I noen tilfeller kan det være konflikt med å
åpne bakluken, da kan en 30g link monteres.
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Boksen er svært enkel å montere,
et håndgrep og den sitter.
1. Trekk ut låssikkringen og vri
den litt til side
2. Løft opp låsehendelen og sett
boksen ned på kulefeste.
3. Trykk ned låsehendelen (ca. 1020 kg kraft)
4. Vri låssikkringen i possisjon og
påse på at den er i inngrep ved å løfte
litt i låsehendelen.

Justering av låsen:
Boksen skal ikke rotere.
På bilde til høyre ser du justeringsskruen.
Løs bacmutteren og juster skruen inn et
1/4 tørn og test.
Når boksen sitter, og tåler et lastetrykk
på ca 10 kg ute på siden, er justeringen
ok.
Husk trekk til backmutteren.

Med et enkelt vedlikehold har du en bok som du vil ha glede av i mange år
fremover.
Spyl av boksen med vann etter bruk slik at salt fra veien ikke blir liggende. Smør
hengsler og låser med litt spray smøremiddel ved behov
HSX Maskinutvikling AS kan produsere boksen, og tilpasse til alles behov. Vi
kan montere ekstra lykter og skiltholder, men ekstra skilt må du bestille selv.

Vare nr
X-BOX-120
X-BOX-180
X-BOX-190
X-BOX-200
X-BOX-210

Vare beskrivelse
L 1150 x B 340 x H
L 1730 x B 330 x H
L 1900 x B 450 x H
L 2000 x B 450 x H
L 2100 x B 450 x H

PRISER OG STØRELSER
NOK u/mva
380 mm inv. mål
NOK. 7 800,380 mm inv. mål
NOK. 9 600,450 mm inv. mål
NOK. 11 120,450 mm inv. mål
NOK. 11 440,480 mm inv. mål
NOK. 11 760,-

Nok m/mva
9750,12 000,13 900,14 300,14 700,-
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Heck-Pack transportkurver gir ekstra bagasjeplass og er ideelle for transport av varer
man ikke ønsker å ha inne i bilen. Godkjent
for inntil 86 kg. Kan leveres i varmgalvanisert eller rustfritt stål.

Heck-Pack transportkurv.

HS-X Pack i hel aluminium. Den er lettere,
sterkere og vedlikeholdsfri.

Heck-Pack festes direkte på 50 mm tilhengerkule. Tilgjengelig er også adapter for 30º nedsenk
og for 90º oppadrettet.

Heck-Pack er den ideelle transportkurven
for jegere som ikke vil frakte nedlagt vilt
inne i bilen. Dermed unngås lukt og søl.

Nye HS-X Pack i hel aluminium. Den er lettere, sterkere og vedlikeholdsfri.

Leveres i to størrelser: (LxBxH)
1000x510x125 mm 11,5 kg m/lås
1250x465x125 mm 15,0 kg m/lås
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TRANSPORT- OG OPPBEVARINGSKASSE
I HØYKVALITET ALUMINIUM.
ALULOCK transportkasser leveres i mange størrelser.
HSX lagerfører et utvalg som vist i tabell, men
vi kan også levere andre størrelser på forespørsel. Kort lev.tid.

AL-905040 og AL-1204040 passer i HS-X Pack

Heck-Pack vinsjer er en god løsning for
den som av og til trenger en vinsj på bilen,
ATV´en eller i båthuset. Kan monteres på 50
mm tilhengerkule.
Typer og tilbehør. Spør oss om pris
HSH-2,5
Vinsj 12V, 1100 kg trekk, vekt 14 kg
HSH-3,5
Vinsj 12V, 1500 kg trekk, vekt 16 kg
HSH-RC
Radiostyring for HSH-2,5 og 3,5
SK-75/15mm Dynema 6 mm, bruddstyrke 4,2 tonn

PRISER OG STØRRELSER
Varenr:
EHSV
L-EHSV
X Pack 100
X Pack 125
AL-604040
AL-806040
AL-905040
Baklys
EH-SV

Varebeskrivelse
Optimal bagasjekurv, 1000x500x125 mm
Optimal bagasjekurv, 1200x500x125 mm
Aluminiumskurv 100, 1000x510x125 mm
Aluminiumskurv 125, 1250x460c125 mm
Alubox. 600x400x400 mm
Alubox. 800x600x400 mm
Alubox. 900x500x400 mm
Baklys sats, 12V med skiltlys
Heck-Pack Låskopling for 50 mm kule

NOK u/mva
2115,2435,2600,2750,1680,2480,1970,480,1059,-

NOK m/mva
2643,75
3043,75
3250,3437,50
2100,3100,2762,50
600,1323,75

HSX Maskinutvikling AS
Bjønnveien 1
3962 Stathelle
Tlf: 35 96 20 20 Mobil: 90 69 44 36 Epost: post@hsx.no / www.hsx.no

