Ficha Técnica
Tendas TOPO VS Barras Transversais

VOÇÊ RESERVA,

NÓS INSTALAMOS

E SIGA PARA A AVENTURA

As minhas barras de tejadilho servem para fixar as tendas TOPO?
Existe uma preocupação natural dos nossos clientes em saber se a instalação das tendas
TOPO sobre o seu veículo automóvel pode danificar o mesmo ou colocar em causa a
segurança dos utilizadores. Apresentamos de seguida os fatores a ter em conta, os quais
garantem segurança e conforto o suficiente para proporcionar esta experiencia única de
outdoor a milhões de utilizadores pelo mundo fora!

A capacidade de carga sobre o teto exterior do veículo automóvel tem em conta os seguintes
fatores:


Capacidade de carga sobre os pontos de fixação de barras transversais (Nota:
automóveis estão preparados o suficiente para proteger os ocupantes em caso de
acidente ou capotamento);



Capacidade de carga das barras transversais de tejadilho;

As Tendas TOPO têm o seguinte peso:


TENDA 2PAX: 45Kg



TENDA 3PAX: 53Kg

A regra geral é certificar-se que as suas barras de tejadilho tenham uma capacidade de
peso dinâmica igual ou superior ao peso da tenda.
Esse é o peso que as barras podem transportar fisicamente enquanto o veículo está em
movimento.

Quando a tenda TOPO está em uso, o peso da tenda somado com o peso de seus
ocupantes é distribuído, não só pela estrutura do veículo (através das barras transversais)
como também pela escada telescópica da tenda. A isto chamamos capacidade de peso
estática. Na verdade e como já foi referido acima, esta capacidade é muito superior, já que a
estrutura do veículo precisa ser forte o suficiente para proteger os ocupantes em caso de
acidente ou capotamento.

A maioria das barras transversais à venda no mercado, como NORAUTO e THULE, têm
sistemas que são adaptáveis à maioria das marcas e modelos de veículos e geralmente têm
uma capacidade de peso dinâmica mais alta do que a maioria das barras de tejadilho de
fábrica.

Em relação à capacidade de peso da tenda, a média é de 90 Kg por ocupante.
Assim, no caso da Tenda 2PAX, a capacidade total de peso é de 180 Kg. Para a tenda 3PAX
a capacidade total de peso é de 270 Kg.

O acessório de fixação das tendas TOPO às barras de tejadilho adapta-se a barras com
dimensões máximas de 8,25 cm de largura x 3,81cm de altura. Certifique-se que monta as
suas barras transversais no seu veículo com distância entre barras (medida entre eixos) de
68cm - 81cm para as nossas tendas 2PAX e de 81cm – 122 cm para as nossas tendas
3PAX.

Aproveite!

