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VW T5 Transporter 
VW T5 Caravelle 
VW T5 Mul�van
VW T6 Transporter 
VW T6 Caravelle 
VW T6 Mul�van

M7522930

Montážní návod HAGUSYCZ

Nosnost střešního nosiče je maximálně 75 kg. Před 
zatížením střešního nosiče zkontrolujte maximální 
nosnost střechy vašeho vozidla, kterou udává 
výrobce automobilu.

CZ
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OBSAH BALENÍ

Plastová záslepka = 6 ksCZ

Plastová forma = 6 ksCZ

CZ Podložka = 6 ks

Gumové těsnění = 6 ksCZ

(přední - 2ks) (prostřední - 2ks) ( zadní - 2ks)

potřebné nářadí



1) Vytáhněte očíslované šrouby (1-2-3).

1) Please pull off the numbered screws (1-2-3) from
the vehicle.

1) Entnehmen Sie die Schrauben die auf den Dach

2) - After unscrewing and pulling of the original bolts of vehicle, to prevent leaking issues
 please peel o� rubber sealing foams surface and apply them upon each hole.

 -When foam is applied, put the needed brackets on to each hole.

2)- Nach Abnahme der Original Schraube vom Dach, legen Sie die Gummidichtungen an die
o�ene Schraubö�nung und platzieren Sie zum Schluss die Kunststo� Dichtungen.
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GUMOVÉ TĚSNĚNÍCZ

cz PLASTOVÁ FORMA = 6KS

2) - Po odšroubování a vytažení původních šroubů vozidla, abyste předešli problémům s netěsností, 
sloupněte krycí folii gumového těsnění a nalepte jej kolem každého odhaleného závitu. Následně na 
každý otvor umístěte odpovídající plastovou formu.
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4)
4)

4)

1 PROSTŘEDNÍ 

M6x80  

2 ZADNÍ 

M6x60  

3 PŘEDNÍ 

M6x60  
20

14,7 ft-Ibf

177,0 �n-Ibf

Max. 20

14,7 ft-Ibf

177,0 �n-Ibf

Max. 20

14,7 ft-Ibf

177,0 �n-Ibf

Max.

3) Upevněte hagusy v upevňovacích bodech na horní části vozidla, poté začněte otáčet šrouby 
v následujícím pořadí (Šroub #1, Šroub #2, Šroub #3) a otočte šrouby stejnou silou, maximálně 

20 Nm.
3) Fix the roof rail at the mounting points on top of the vehicle then start turning the screw  

bolts in the following order ( Bolt #1, Bolt #2 , Bolt #3 ) and turn the bolts by putting equal force, 
maximum 20 Nm.

3) Positionieren Sie die Dachreling an den Befestigungspunkten oben auf dem Fahrzeugdach 
und beginnen Sie dann, die Schraubenbolzen in der folgenden Reihenfolge zu drehen 

( Schraube #1, Schraube #2, Schraube #3 ) und drehen Sie die Schrauben mit gleicher Kraft, die 
maximale Kraft sollte 20 . betragen Nm.

Umístěte gumové záslepky




