
TAKHEIS
for praktisk og sikker oppbevaring av din takboks

MONTERINGSANVISNING
Parker bilen på sin vanlige plass i garasjen med takboksen montert på bilen.

Merk av for skinnens festepunkter 1-2-5 i taket. Skinnen plasseres midt over bilens lasteholdere 
og med avstand mellom taufestene 1-4 og 2-3,  ca 5-10cm større enn takboksens bredder. 
Deretter forborer du hullene til skruene med et 6mm bor, ca 55mm dypt.

Monter fast tauhuset i de 2 forsenkede hullene i skinnen med de to M8-skruene og muttere. 
Skru deretter fast skinnen i taket med 2 stk 80 mm skruer samt en 50 mm skrue ved hull 5. 
Stram ikke skruen så hard til at skinnen deformeres. Stram ikke skruen så hard til at skinnen deformeres. Festepunktene 3-4 festes deretter 
med 80mm skruer. 

Tre tauet gjennom spolen i hullet nærmest tauhuset og videre gjennom punkt 2. Den andre enden 
av tauet trekkes gjennom samme tauhull og videre gjennom punkt 3.

Maks vekt 50 kg. Ved spørsmål eller synspunkter på Skiguard takheis ta gjerne kontakt 
med oss. Tlf 32 85 32 85 eller post@skiguard.no 

Pakken inneholder: 

1 stk skinne med taukroker, 1 tauhus 
med spole, 1 vinkelbeslag, 1 sveiv, 
2 gummislanger, 2 tau, 2 taukroker, 
4 treskruer 80mm, 1 treskrue 50m og 
2 skruer M8 med muttere2 skruer M8 med muttere

Tre på gummibeskyttelsen og tilpass lengden på tauet slik at det kan senkes ned til under takbok-
sen. Knyt så endene med en knute som ikke glir opp og er lett å knyte opp igjen hvis lengden på 
tauet må justeres.

Knuten kan da trekkes inn i gummislangen og plasseres på slik at den kommer midt under takbok-
sen. Det andre tauet tres gjennom de andre hullet i spolen og monteres på tilsvarende måte.

Takboksen kan nå heises rett opp mot taket.

Montering skal utføres på et tilfredstillende vis slik at skruene får et godt feste i underlaget. Ved 
montering i tak av betong, lettbetong eller lignende bør du spørre en fagmann om anbefalte feste-
metoder.

Kontroller med jevne mellomrom innfesting, skruene og tauene. Skiguard tar ikke ansvar for 
skader på personer eller eiendom som skjer på grunn av feilaktig montering eller bruk.


