
Yakima SkyRise HD namiot dachowy na samochód – wskazówki użytkowania 
1. Pojazd ORAZ system bagażnika dachowego musi mieć nośność co najmniej 75 kg.  

2. NIE używaj namiotu SkyRise na bagażniku bazowym mocowanym z pomocą zacisków-łapek umieszczanych 

między drzwi a dach samochodu, chyba że zostało to określone przez Yakima.  

3. Ważne uwagi dotyczące belek dachowych: 

Nie zaleca się używać namiotu z belkami Whispbar i Prorack Aero (np. S-Wing), ponieważ instalacja namiotu na 

takich belkach jest technicznie zbyt trudna, z uwagi na szerokość belek w porównaniu ze szczękami systemu 

montażowego SkyRise SpinVice™ przy pełnym wysunięciu.  

a. Aby umożliwić montaż zdecydowanie zalecamy użycie belek bagażnika dachowego Yakima HD, 

Whispbar HD lub Prorack HD. 

b. Nadaje się do użytku z belkami o kwadratowym przekroju o wymiarach do 32x32mm i belkami 

prostokątnymi o wymiarach do 32x76mm 

4. Użytkowanie namiotu SkyRise w połączeniu z bagażnikami dachowymi innych marek niż Yakima lub na 

bagażniku fabrycznym oferowanym przez producenta samochodu jest niezalecane i nie objęte reklamacją 

producenta i dystrybutora. 

Skontaktuj się z producentem bagażnika dachowego, aby uzyskać zalecenia dotyczące przewożenia namiotów na 

dachu. 

5. NIE używaj SkyRise, jeśli dach pojazdu odkształca się lub wgniata pod wpływem dużych obciążeń.  

6. W przypadku pojazdów ze standardowymi relingami (otwartymi) belki muszą być umieszczone jak najbliżej 

bocznych lub środkowych wsporników szyny. 

7. NIE instaluj SkyRise na standardowych belkach bazowych, które mają relatywnie niską nośność i nie 

posiadają podparcia. 

 

 

8. Rozpiętość belek dachowych (M4) musi wynosić od 66 cm do 103 cm w przypadku montażu namiotu 

otwieranego z boku pojazdu; lub między 66cm a 88cm w przypadku montażu namiotu, aby otworzyć z tyłu 

pojazdu. 

9. Relingi bagażnika dachowego muszą mieć rozstaw wynoszący co najmniej 66cm (M1 i M3). Jeśli nie udało się 

osiągnąć tych wymiarów, belki muszą wystawać co najmniej 10 cm poza stopę. Nie umieszczaj elementów 

montażowych dalej niż 2,5 cm od zewnętrznej części belek bazowych. 

10. Maksymalna odległość od góry belek do podłoża dla SkyRise Medium wynosi 249 cm. 
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