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Europe’s leading  
van accessory manufacturer 
Wiodący w Europie  
producent akcesoriów do samochodów dostawczych

Product Range
Katalog produktów
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RHINO

O 
RHINO

Rhino Products are Europe’s leading manufacturers of commercial vehicle 
accessories. With a range that includes roof racks, bars, ladder transportation 
systems, rear steps, pipe tubes and door ladders, we supply products of 
unrivaled quality for professional van users around the world. Our products 
are available worldwide through a comprehensive network of stockists, 
fitting centres, converters and online resellers.

Throughout our continued success, we have always followed 4 core principles as 
a company in everything we undertake: passion for what we are doing, a shared 
determination to succeed, a belief that anything can be achieved if the work is 
put in, and that the teamwork of our highly talented workforce is key. Thanks to 
these values, we have been able to lead the way in the commercial vehicle accessory 
field across Europe, setting the standards in terms of:

• Quality - providing accessories that are safe, reliable and stand the test of   
 time

• Innovation - refining every aspect of each product to help make the work of  
 van users easier and more efficient

• Exceptional service - ensuring our utmost in customer service to our   
 partners around the world.

Rhino Products to wiodący w Europie producent akcesoriów do samochodów 
użytkowych. Mając w swojej ofercie bagażniki i kosze dachowe, systemy 
do transportu drabin, stopnie tylne i boczne, tuby dachowe oraz drabiny na 
tylne drzwi, dostarczamy produkty o niezrównanej jakości  profesjonalnym 
użytkownikom samochodów dostawczych na całym świecie. Zarówno w 
Wielkiej Brytanii, jak i w Europie kontynentalnej oraz  w innych krajach nasze 
akcesoria są dostępne poprzez kompleksową sieć hurtowników, centrów 
montażowych, zabudowców i sprzedawców internetowych.

W naszej drodze do sukcesu, we wszystkim, czego się podejmujemy, przestrzegamy 
4 wartości, którymi są: pasja do tego, co robimy, wspólna determinacja, aby 
odnieść sukces, wiara, że wszystko można osiągnąć, jeśli pracuje się wystarczająco 
ciężko, i praca zespołowa naszych wysoce utalentowanych pracowników, która ma 
kluczowe znaczenie. Dzięki tym wartościom mogliśmy zostać europejskim liderem w 
dziedzinie akcesoriów do pojazdów użytkowych, wyznaczając standardy w zakresie:

• Jakości - dostarczane przez nas akcesoria są bezpieczne, niezawodne i z   
 powodzeniem wytrzymują próbę czasu

• Innowacyjności - dopracowanie każdego aspektu naszych produktów   
 pomaga uczynić pracę użytkowników samochodów typu van łatwiejszą  
 i bardziej efektywną

• Wyjątkowego serwisu - dajemy z siebie wszystko, aby zapewnić naszym   
 partnerom na całym świecie obsługę klienta na najwyższym poziomie.
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Rhino Products has grown from humble beginnings into an international 
group of companies, with dedicated sites in The Netherlands, Poland and 
Sweden.

Headquartered in the UK, we now have two manufacturing facilities; one in Deeside, 
North Wales and the recently opened head office and flagship factory called Rhino 
House in Ellesmere Port, England. In 2017 we acquired AVS Steps Ltd, a leading 
manufacturer of electric and manual side steps for passenger vehicles such as taxis, 
ambulances and minibuses.

Rhino Products ze swoich skromnych początków urosło do międzynarodowej 
grupy firm z lokalizacjami w Holandii, Polsce i Szwecji. 

Obecnie posiadamy dwa zakłady produkcyjne: jeden w Deeside w Północnej Walii 
oraz drugi, niedawno otwarty w Ellesmere Port w Cheshire, o nazwie Rhino House, 
który mieści naszą fabrykę flagową oraz biura siedziby głównej. 

OUR 
LOCATIONS

NASZE 
LOKALIZACJE
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Ellesmere Port, Wielka Brytania Deeside, AVS Steps, Wielka Brytania Venlo, Holandia Gothenburg, Szwecja Kraków, Polska
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PipeTube Pro®

AluminiumLadder™

2020Connect+®

2018

ImpactStep®

2016

SafeClamp®

2013

PipeTube™

2005

ModularRack™

Rear Door Ladder™

2007

SafeStow4®

2017

LadderStow™

AluminiumRack™

2012

DeltaBar®

Nabycie praw do SafeStow
SafeStow acquired

2009

Nabycie praw do 
HandiStep

HandiStep  
acquired

KammBar®

2014

TowStep™

AccessStep™

2015

2010
2016

Deeside factory and offices open 
in North Wales

Otwarcie fabryki i biur w Deesede  
(Północna Walia)

Rhino Products Europe 
opens in the Netherlands

Otwarcie Rhino Products 
Europe w Holandii

2017

Acquisition of AVS Steps
Nabycie AVS Steps

Rhino Products Eastern Europe  
sales office opens in Poland

Otwarcie biura sprzedaży Rhino Products 
Eastern Europe w PolsceRhino Products Nordic opens in Sweden

Otwarcie Rhino Products Nordic w Szwecji

2003

Rhino Products formed at Buckley, UK
Założenie Rhino Products w Buckley  
(Wielka Brytania)

2018

Rhino Products Europe open
distribution centre in the Netherlands

Otwarcie centrum dystrybucyjnego  
w Holandii

2020

LDC invests in Rhino Products
LDC inwestuje w Rhino Products

New head office and factory  
in Ellesmere Port

Otwarcie nowej siedziby 
głównej i fabryki w Ellesmere 
Port (Wielka Brytania)

THE RHINO 
JOURNEY

PODRÓŻ 
RHINO

P R O D U C T S   |   P R O D U K T Y

L O C AT I O N S   |   L O K A L I Z A C J E
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INNOVATION AND 
ACCREDITATIONS

INNOWACJE I 
AKREDYTACJE

Design Nieustający rozwój produktów

In order to continually push the boundaries of excellence in product design and 
innovation, we have our own in-house team of experienced graduate engineers. 
Responsible for both new product development and continuous improvement of 
our existing range, our design department have changed the landscape of the 
commercial vehicle accessory market by creating products that not only let van 
users work more efficiently and safely, but also provide stunning aesthetics that 
complement modern vans. Our engineers produce bespoke fitting kits, that tailor 
every product in the range for each individual commercial vehicle.

Aby nieustannie przekraczać narzucone sobie granice doskonałości w zakresie 
projektowania i innowacji produktów, Rhino posiada własny zespół doświadczonych 
inżynierów. Zarówno rozwijając nowe produkty, jak i ciągle doskonaląc te z naszej 
istniejącej oferty, nasz dział projektowy odpowiada za zmianę krajobrazu rynku 
akcesoriów do pojazdów użytkowych, tworząc produkty, które nie tylko pozwalają 
użytkownikom samochodów dostawczych pracować bardziej wydajnie i bezpiecznie, 
ale także zapewniają nienaganną estetykę, która doskonale pasuje do współczesnych 
samochodów dostawczych.

Testing Testowanie produktów

All of our products go through three rigorous stages of testing and accreditation 
before they reach the market. Firstly, our design team use the latest in cutting edge 
computerised software, such as FMEA systems, to eliminate any potential points of 
stress in a new design.

The engineer then stress and cycle test prototypes in our own in-house dedicated 
testing facility. 

Finally, we seek professional external testing from trusted industry leading third parties. 
We crash test many of our roof storage and ladder transportation accessories to 20g, 
twice the industry standard, at Millbrook Proving Grounds, and also utilise this facility 
for load cycle and thermal vibration testing on other products in the range. Given that 
our products are used worldwide, we ensure they are suitable for extreme climates 
– both hot and cold. Many of our products are also TÜV approved in accordance 
to DIN 75302/02.91.

Zanim trafią na rynek, wszystkie nasze produkty przechodzą rygorystyczne, wieloetapowe 
testy i akredytacje. Nasz zespół projektowy korzysta z najnowocześniejszego 
skomputeryzowanego oprogramowania, aby zidentyfikować, a następnie wyeliminować 
potencjalne słabe punkty w każdym nowym projekcie. 

Następnie inżynierowie testują prototypy w naszym wewnętrznym zakładzie testowym. 

W końcowym etapie nasze akcesoria sprawdzane są w testach zewnętrznych 
przeprowadzanych przez zaufane, wiodące na rynku zakłady testowe. W zakresie 
testów cyklu obciążenia i wibracji termicznych współpracujemy z poligonem testowym 
Millbrook, gdzie wiele z naszych akcesoriów przeznaczonych do montażu na dachu 
pojazdu przechodzi również testy zderzeniowe z przeciążeniem do 20 g - dwa razy 
większym, niż przewiduje standard branżowy. Biorąc pod uwagę fakt, że nasze 
akcesoria są używane na całym świecie, możemy zapewnić, iż sprawdzą się one 
w każdych warunkach klimatycznych - zarówno ciepłych, jak i zimnych. Wiele z 
naszych produktów posiada certyfikat TÜV - zgodnie z DIN 75302/02.91.
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BESPOKE ENGINEERING AND 
QUALITY

INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA INŻYNIERSKIE I
JAKOŚĆ

Bespoke Engineering Solutions Indywidualne rozwiązania inżynierskie

Having worked with all manner of commercial vehicle fleets over the years, we 
know there sometimes isn’t a one-size-fits-all solution to some requirements. That’s 
why we are able to offer bespoke engineering solutions, working with fleets and 
van convertors to create a product tailored to their needs. Whether this may be an 
alteration to an existing product, a totally new system or simply an own-branding 
requirement, our team is up to the challenge.

Po wielu latach pracy z różnymi flotami pojazdów użytkowych wiemy, że nie ma jednego 
uniwersalnego rozwiązania spełniającego ich wymagania. Dlatego, współpracując z 
flotami i konwerterami samochodów dostawczych, jesteśmy w stanie zaoferować 
indywidualne rozwiązania i produkty dostosowane do ich potrzeb. Niezależnie od 
tego, czy ma to być modyfikacja istniejącego produktu, rozwój całkowicie nowego 
systemu we współpracy z partnerem, czy po prostu wymóg dotyczący produktu z 
logiem własnej marki, nasz zespół jest gotowy na każde wyzwanie.

Quality Assurance Gwarancja jakości

Quality is paramount to everything we do in the Rhino Products group. Our quality 
teams at both of our manufacturing sites are dedicated to making sure every product 
that leaves our factory is of the best possible standard. This means that they ensure 
we; only work with trusted, ethical and accredited suppliers for raw materials, 
systematically inspect all new componentry, and regularly check equipment and 
instruments used throughout the production process – all to give our customers 
complete peace of mind.

Our ongoing quality procedures throughout the company have enabled us to achieve 
both ISO 9001 for our Quality Management System at both manufacturing sites 
and ISO 14001 for our Environmental Management System at our Deeside factory, 
an indication of the robustness of the protocols which we follow.

Jakość to najważniejsze kryterium dla wszystkiego, co robimy w grupie Rhino 
Products. Nasze zespoły ds. jakości w obu zakładach produkcyjnych dokładają 
wszelkich starań, aby każdy produkt opuszczający naszą fabrykę spełniał najwyższy 
możliwy standard. Oznacza to, że współpracujemy tylko z zaufanymi, etycznymi i 
akredytowanymi dostawcami surowców, systematycznie kontrolujemy wszystkie 
nowe komponenty i regularnie sprawdzamy sprzęt i instrumenty używane podczas 
procesu produkcyjnego - wszystko po to, aby zapewnić naszym klientom spokój 
ducha.

Procedury jakości obowiązujące w naszej firmie pozwoliły nam uzyskać zarówno 
certyfikat ISO 9001 dla naszego Systemu Zarządzania Jakością, jak i certyfikat ISO 
14001 dla naszego Systemu Zarządzania Środowiskowego, co świadczy o naszych 
wysokich standardach postępowania.
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20g 
CRASH TESTED

31483

Load  
cycle tested

testowane 
w cyklu 

obciążenia

Thermal 
vibration tested

testowane w 
teście drgań 
termicznych

Pendulum 
impact tested

testowane w badaniu 
wytrzymałości na  

uderzenie wahadłem



20g 
CRASH TESTED

Per bar
na belkę

Stainless steel roller | Rolka ze stali nierdzewnejAerodynamic Design | Aerodynamiczna konstrukcja
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Beacon bracket | Wspornik lampy ostrzegawczej

1312

KammBar®

Rhino’s KammBar is Europe’s leading commercial vehicle roof bar system. 
Rated to a carry capacity of 75kg per bar, KammBars increase the storage 
capability of any van considerably.

●  Configurations available: 2, 3, 4 bar sets

● Rated to a carry capacity of 75kg per bar

●  Made from corrosion resistant anodised aluminium 

●  Two pairs of load stops as standard

●  Lightweight yet extremely strong

●  Highly aerodynamic bar profile

● Pre-assembled legs for quick and easy fitting

●  Lockable leg cowls

●  Sleek, modern design to compliment van aesthetics

●  Beacon bracket and steel rear roller also available

●  Compatible with Rhino’s PipeTube Pro, SafeStow4, LadderStow and SafeClamp

●  TÜV certified

●  Independently 20g crash tested at Millbrook proving ground

Z nośnością 75 kg na belkę, bagażnik dachowy KammBar znacznie 
zwiększa powierzchnię ładunkową każdego samochodu dostawczego, a 
jego nowoczesny design dodatkowo podkreśla estetykę współczesnych 
pojazdów użytkowych.

●  Dostępne konfiguracje: 2, 3 i 4 belki

●  Wykonany z anodowanego aluminium

●  Dwie pary ograniczników ładunku dołączone do zestawu

●  Lekki a zarazem bardzo wytrzymały

●  Aerodynamiczna konstrukcja belki

●  Wstępnie złożone stopki dla skrócenia czasu montażu

●  Osłonki stopek zamykane na kluczyk

●  Eleganci, nowoczesny wygląd podkreślający stylistykę samochodów typu VAN 

●  Dostępne również mocowanie lampy ostrzegawczej i rolka ładunkowa

●  Komaptybilny z tubami dachowymi PipeTube Pro, systemami do transportu drabin  
 SafeStow4 i LadderStow oraz z klamrami SafeClamp

●  Zatwierdzony do użytku przez TÜV

●  Niezależnie przetestowany w testach zderzeniowych do 20g na poligonie  
 doświadczalnym Millbrook



Unique bar profile | Unikatowy profil belki Stainless steel roller | Rolka ze stali nierdzewnej
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Beacon bracket | Wspornik lampy ostrzegawczej

20g 
CRASH TESTED
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Rhino’s DeltaBar represents a reliable and durable roof bar system, established 
as one of the most popular roof storage solutions for van users across Europe.

●  Configurations available: 2, 3, 4, 5 bar sets

●  50kg carry capacity

●  Aerodynamic design

●  Low wind noise

●  Made from high-tensile alloyed steel

●  Beacon bracket, steel rear roller and load stops

●  Compatible with Rhino’s PipeTube Pro, SafeStow4, Ladder Stow and SafeClamp

●  Extensively internally tested

●  Independently 20g crash tested (a few select models are 10g crash tested)

Bagażnik dachowy DeltaBar to niezawodny i trwały system poprzecznych belek 
dachowych, który jest jednym z najpopularniejszych pośród użytkowników 
samochodów dostawczych w Europie rozwiązań pozwalających na przewóz 
materiałów na dachu pojazdu.

●  Dostępne konfiguracje 2, 3, 4 i 5 belek 

●  Maksymalna nośność: 50 kg na belkę

●  Aerodynamiczna konstrukcja

●  Niski poziom hałasu powodowanego przez wiatr

●  Wykonany ze stali stopowej o wysokiej wytrzymałości

●  Dostępne również mocowanie lampy ostrzegawczej i rolka ładunkowa

●  Kompatybilny z tubami dachowymi PipeTube Pro, systemami do transportu drabin  
 SafeStow4 i LadderStow oraz z klamrami SafeCalmp

●  Rygorystycznie przetestowany wewnętrznie

●  Niezależnie przetestowany w testach zderzeniowych z przeciążeniem do 20g   
 (niektóre warianty do 10g)

DeltaBar®



Aerodynamic nose cones | Aerodynamiczne noskiBeacon Bracket | Wspornik lampy ostrzegawczej Made From Anodised Aluminium | Wykonane z anodowanego aluminium
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AluminiumRack™

Rhino’s AluminiumRack combines strength, style and performance to 
provide Europe's most aesthetic and aerodynamic commercial vehicle 
roof rack design.

●  Integrated full width steel rear roller

●  Made from anodised aluminium

●  Anti-rattle connectors

●  Beacon Bracket (also available)

●  Quick and easy assembly and fitting

●  Aerodynamic nose cones

●  Low wind noise

●  Leg cowls covering feet

●  Extensively internally tested

●  Independently 20g crash tested

●  TÜV approved

Dzięki połączeniu wytrzymałości, stylu i wydajności klasy premium kosz 
AluminiumRack od Rhino Products to wiodące w swojej gamie na rynku 
europejskim akcesorium.

●  Zintegrowana rolka ładunkowa o pełnej szerokości

●  Wykonany z anodowanego aluminium

●  Ciche łączenia

●  Mocowanie lampy ostrzegawczej (akcesorium dodatkowe)

●  Szybki i łatwy montaż

●  Aerodynamiczne noski

●  Niski poziom hałasu powodowanego przez wiatr

●  Osłony zakrywające stopki

●  Rygorystycznie przetestowany w testach wewnętrznych

●  Niezależnie przetestowany w testach zderzeniowych do 20g

●  Zatwierdzony do użytku przez TÜV

20g 
CRASH TESTED



Side mounting bracket Stainless steel roller
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Aerofoil reduces overall wind noise and drag

Uwaga! Ten produkt jest obecnie dostępny tylko w Wielkiej Brytanii i w krajach Beneluksu.

ModularRack™
20g 

CRASH TESTED
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The ModularRack is a robust and hard-wearing van roof storage system that provides quick and easy installation 
using two, three or four bolted together welded modular sections.

●  Aerofoil that significantly reduces overall wind noise and drag

●  Dual EP paint coating protection

●  Quick and easy assembly

●  Integrated full width rear roller

●  Highly aerodynamic design

●  Side mounting kit for the PipeTube Pro is also available

●  Iconic Rhino Emblem

●  Bespoke fitting kit for every vehicle

●  Rigorously internally stress tested

●  20g crash tested



Lockable for added theft-deterrence (padlock not included). | Możliwość 
zamknięcia dla dodatkowego zabezpieczenia (kłódka nie jest częścią zestawu)

SafeStow4 Double Ladder | SafeStow4 dla dwóch drabin Loading and unloading assistance | Wsparcie załadunku i rozładunku
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SafeStow4®

The SafeStow4 provides you with safe, secure and effortless ladder storage 
and handling.

● Fully adjustable gas-ram assisted lifting and lowering

● Configurable to suit your van and ladders for optimum performance (detailed user  
 manual provided)

● Available in four variants: single, double, extra wide and CAT ladders

● Double restraining strap system prevents ladder movement 

●  Beltstow designed to tidy straps away securely when a ladder is not in use

● SafeClamp included in single and double ladder options to eliminate ladder   
 movement while in transit

● Load stops included to secure ladders further

● Rubber cross bar inserts prevent damage to the ladders

● Constructed from highly robust corrosion resistant aluminium alloy with stainless   
 steel components

● Lockable for added theft-deterrence (padlock not included)

● Brass bushes and fully sealed roller bearings generate a super smooth and   
 effortless gliding action

● Anti-vibration assembly

● Extensively internally tested

● Independently 20g crash tested

● TÜV approved

System do transportu drabin SafeStow4 daje możliwość bezpiecznego i 
łatwego przechowywania oraz przewożenia drabiny.

●  Regulowane siłowniki gazowe wspomagające podnoszenie i opuszczanie 

●  W pełni konfigurowalny w celu dopasowania do samochodu i drabiny dla   
 uzyskania optymalnej wydajności (szczegółowa instrukcja obsługi w zestawie)

●  Dostępny w czterech wariantach: dla drabiny pojedynczej, podwónej, ekstra   
 szerokiej i dachowej

●  System dwóch pasów mocujących zapobiega przesuwaniu się drabiny

●  Dwie belki poprzeczne z gumową wyściółką minimalizujące ryzyko uszkodzenia   
 drabiny

●  Klamra SafeClamp w zestawie (*dwie w zestawie z systemem dla dwóch drabin,  
 do systemu dla podwójnej drabiny dachowej klamra nie jest dołączana)

●  Ograniczniki ładunku w zestawie

●  Gumowe odbojniki

●  Wykonany z bardzo mocnego stopu aluminium, z elementami ze stali nierdzewnej

●  Ultra niska wysokość całkowita, aerodynamiczna konstrukcja i niski poziom hałasu  
 wiatru

●  Zamykany na kłódkę dla jeszcze lepszego zabezpieczenia (kłódka nie jest   
 dołączona do zestawu)

●  Mosiężne tuleje i całkowicie uszczelnione łożyska kulowe zapewniają super gładkie  
 i łatwe przesuwanie

●  Mocowania antywibracyjne

●  Wstępne złożenie systemu dostępne na żądanie

●  Rygorystycznie przetestowany w testach wewnętrznych

●  Niezależnie przetestowany w testach zderzeniowych do 20g

●  Zatwierdzony do użytku przez TÜV

20g 
CRASH TESTED



The LadderStow provides an easy-to-use and ergonomic solution for loading 
and unloading ladders on low roof commercial vehicles.

●  Adjustable guideposts for accommodating different ladder types

●  Can accommodate up to 3 ladder tier sections

●  Made from corrosion resistant clear anodised aluminium and low weight / high   
 strength ratio composites

●  Adjustable strap and buckle for fixing ladder in place at the rear

●  Extensively internally tested

●  Independently 20g crash tested

LadderStow to proste i ergonomiczne rozwiązanie ułatwiające załadunek 
i rozładunek drabin na i z dachu pojazdów użytkowych.

●  Regulowane słupki prowadnicy pozwalające na przewóz różnych rodzajów drabin

●  Mieści złożone drabiny składające się nawet z 3 sekcji

●  Wyprodukowane z odpornego na korozję, anodowanego na jasny kolor aluminium  
 i kompozytów o bardzo dobrym stosunku masy do wytrzymałości

●  Regulowany pasek i klamra zabezpieczające drabinę z tyłu systemu

●  Rygorystycznie przetestowany w testach wewnętrznych

●  Niezależnie przetestowany w testach zderzeniowych do 20g

LadderStow™
20g 

CRASH TESTED

22

Adjustable strap and buckle | Regulowany pasek z klamrą Made from corrosion resistant clear anodised aluminium | Wykonany z 
bezbarwnie anodowanego aluminium odpornego na korozję

LA
D

D
E

R
 R

E
S

TR
A

IN
TS

  |  TR
A

N
S

P
O

R
T D

R
A

B
IN

23

Adjustable guide posts | Regulowane słupki



5 x faster than standard ladder clamps | 5 x szybsze niż standardowe zaciski 
drabinowe

Manufactured from tough composite materials | Wyprodukowane z wytrzymałych 
materiałów kompozytowych

24
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SafeClamp®

The Rhino SafeClamp incorporates strength, speed and style to provide a 
revolutionary ladder clamping system.

●  5 x faster than standard ladder clamps

●  Accommodates up to 3 ladder tier sections

●  Manufactured from tough composite materials

●  Excellent corrosion resistance

●  High visibility handle and red safety catch

●  Extensively internally life cycle tested

●  Independently 20g crash tested

●  TÜV approved

Klamry SafeClamp od Rhino to rewolucyjny system mocowania drabin 
łączący w sobie siłę, szybkość i styl.

●  5 x szybsza niż standardowe zaciski drabinowe

●  Mieści złożone drabiny składające się nawet z 3 sekcji

●  Wykonane z wytrzymałych materiałów kompozytowych

●  Doskonała odporność na korozję

●  Bardzo bezpieczne w użytkowaniu

●  Gałka, uchwyt i zaczep zabezpieczający w kolorach o wysokiej widoczności

●  Rygorystycznie przetestowane w wewnętrznych testach w całym cyklu życia

●  Niezależnie przetestowane w testach zderzeniowych do 20g

●  Zatwierdzone do użytku przez TÜV

20g 
CRASH TESTED

Excellent corrosion resistance | Doskonała odporność na korozję



CRASH TESTED
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Lengths of 3m, 4m and 5m | Dostępne długości 3, 4 i 5 m Aerodynamic nose cone design | Aerodynamiczna konstrukcja nosków
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PVC lining - only available in the UK | Wyściółka z PVC/PCW - dostępna tylko w Wielkiej 
Brytanii

The PipeTube Pro is Europe’s new leading system for securely and safely 
transporting copper pipe, plastic conduit and other lengthy materials.

●  New optional PVC Lining

●  Rubber O-Ring Seal

●  Lengths of 3m, 4m and 5m 

●  Integral locking system

●  Powder coated paint finish

●  Strong hinge mechanism

●  Industry leading capacity (66 x 15mm tubes - unlined)

●  Side mounting kit for use with Rhino ModularRacks

●  Dual openings

●  Key lockable (two keys supplied)

●  Universal standard fitting bracket for use on all Rhino van roof bars and racks

●  Independently crash tested at Millbrook Proving Ground

●  Strong bulkhead within tube protects nose cone

●  Aerodynamic nose cone design

PipeTube Pro to nowa odsłona wiodącego w Europie akcesorium do 
bezpiecznego transportu rurek miedzianych, rurek z tworzywa sztucznego 
i innych długich materiałów.

●  Gumowa uszczelka O-Ring

●  długość 3m, 4m i 5m

●  Zintegrowany system blokowania

●  Lakierowana proszkowo

●  Mocniejszy mechanizm zawiasowy

●  Duża pojemność: 66 rurek o średnicy 15mm każda (tuba bez wyściółki)

●  Zestaw montażowy do montażu bocznego, do użytku z koszami modułowymi   
 Modular Rack

●  Otwierana na obu końcach

●  Zamykana na kluczyk (dwa kluczyki w komplecie)

●  Uniwersalny zestaw montażowy do użytku ze wszystkimi koszami i bagażnikami   
 dachowymi Rhino Products

●  Zatwierdzona do użytku przez TÜV

●  Niezależnie przetestowana w testach zderzeniowych

●  Mocna przegroda w tubie chroniąca nosek

●  Aerodynamiczna konstrukcja noska

PipeTube Pro®



R
E

A
R

 D
O

O
R

 LA
D

D
E

R
S

  |  D
R

A
B

IN
Y

 N
A

 TY
LN

E
 D

R
Z

W
I

29

The Rhino AluminiumLadder combines strength and style, to provide one 
of the most aesthetically pleasing roof access products for commercial 
vehicles.

●  Utilises highly robust aluminium handrails and glass filled nylon rungs - an   
 extremely lightweight solution

●  The AluminiumLadder is available in 6, 7 and 8 rung configurations

●  Easy grip aluminium side rails

●  Enhanced fitting brackets

●  Anti-slip ladder rungs

●  120kg safe working load

●  Extensively internally load tested

●  Independently thermal vibration tested and load cycle tested at Millbrook Proving  
 Ground

Aluminiowa drabina na tylne drzwi AluminiumLadder łączy w sobie wytrzymałość 
i styl, będąc jednym z najbardziej estetycznych akcesoriów do samochodów 
użytkowych.

●  Lekka konstrukcja

●  Ergonomiczne aluminiowe poręcze

●  Ulepszone uchwyty montażowe

●  Antypoślizgowe szczeble

●  Dopuszczalne obciążenie robocze: 120 kg

●  Rygorystycznie przetestowana w wewnętrznych testach obciążeniowych

●  Niezależnie przetestowana w testach drgań termicznych i w cyklu obciążenia na   
 poligonie testowym Millbrook

AluminiumLadder™

Anti-slip ladder rungs | Antypoślizgowe szczeble Enhanced fitting brackets | Udoskonalone wsporniki montażowe

28

Easy grip aluminium side rails | Poręcze o ergonomicznym kształcie



Quick and simple fitting installation | Szybki i łatwy montaż Anti-slip tread | Antypoślizgowy bieżnikProtects rear of vehicle upon impact | Chroni tył pojazdu podczas uderzenia

ImpactStep®

Rhino Products’ ImpactStep protects your vehicle from low-speed parking 
and loading impacts.

●  Twin rubber buffer shock absorbers and a unique pivoting bracket protect the rear  
 of the vehicle upon impact

●  Independently tested up to 3mph on a fully laden Mercedes Sprinter, the   
 ImpactsStep can resist an impact of up to 6 tonnes

●  Shock absorption of up to 60mm compression

●  Quick and simple fitting installation

●  Available in two options - with and without reversing sensors

● High visibility anti-slip gripping surface

●  TÜV and KBA approved

●  Extensively load tested and independently bumper pendulum impact tested

Stopień ImpactStep od Rhino Products chroni samochód przed uszkodzeniami 
mogącymi powstać przy uderzeniach przy niskich prędkościach, takich jak 
te podczas parkowania czy załadunku.

●  Dwa gumowe amortyzatory i unikalna, ruchoma konstrukcja absorbują siłę   
 uderzeń, również tych niecentralnych

●  Niezależnie testowany z prędkością do 3 mil na godzinę na w pełni załadowanym  
 Mercedesie Sprinter, stopień ImpactsStep wytrzymuje uderzenie o sile do 6 ton

●  Szybki i prosty montaż

●  Dostępny w dwóch wariantach: z czujnikami lub bez czujników cofania

●  Amortyzacja do kompresji do 60mm

●  Antypoślizgowa powierzchnia o dobrej widoczności

●  Zatwierdzony do użytku przez TÜV i KBA

●  Rygorystycznie przetestowany w testach obciążeniowych i zderzeniowych z   
 użyciem wahadła
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AccessStep has been designed with the day to day health and safety of 
van users in mind.

●  Anti-slip tread plates for extra grip

●  Rigid steel support frame - unique 2 coat process of electro-paint primer and   
 polyester black powder coating ensures maximum corrosion resistance

●  Choice of colours: yellow or black

●  Bespoke outriggers

●  Quick and simple fitting installation via bespoke outriggers for every vehicle

●  Available with or without reverse parking sensors or with Connect+ for seamlessly  
 integrating a vehicle’s existing OEM parking sensors into a Rhino step via a simple  
 a plug & play solution for selected vans

●  Extensively internally load tested

●  TÜV approved

●  KBA approved

Stopień AccessStep został zaprojektowany z myślą o codzennym bezpieczeństwie 
i wygodzie użytkowników samochodów dostawczych.

●  Antypoślizgowy bieżnik

●  Rama nośna ze stali karbowanej

●  Dostępne kolory: czarny i żółty

●  Szybki i prosty montaż dzięki wspornikom dedykowanym do poszczególnych   
 modeli pojazdów

●  Dostępny z czujnikam i bez czujników cofania, lub, dla wybranych modeli   
 pojazdów, z systemem Connect+ pozwalającym pezproblemowo podłączyć   
 czujniki OEM samochodu do stopnia za pomocą wtyczki plug & play

●  Rygorystycznie przetestowany w wewnętrznych testach obciążeniowych

●  Zatwierdzony do użytku przez TÜV

●  Zatwierdzony przez KBA

AccessStep™

Choice of colours | Wybór kolorystyczny Anti-slip tread plates | Antypoślizgowe bieżniki

32

Available with  | Dostępny również z 



110 degree towing angle | Umożliwia holowanym przyczepom skręt do 110° Removable centre section | Zdejmowana część środkowaAnti-slip tread plates | Antypoślizgowe bieżniki

34

31484TowStep™

The TowStep is a rear access step which features a user friendly removable 
centre section, allowing a trailer to be attached effortlessly in a matter of 
seconds.

●  Removable centre section which provides the user with an industry leading 110°  
 towing angle

●  Anti-slip tread plates for extra grip

●  Available with or without reversing sensors, or with Connect+ for seamlessly   
 integrating a vehicle’s existing OEM parking sensors into a Rhino step via a simple  
 a plug & play solution for selected vans

●  Rigid support frame - unique 2 coat process of electro-paint primer and polyester  
 black powder coating ensures maximum corrosion resistance

●  The TowStep comes with an additional option, where you can attach a padlock to  
 the centre section

●  Extensively internally load tested

●  TÜV approved

●  KBA approved

TowStep to tylny stopień dostępu z przyjazną dla użytkownika zdejmowaną 
sekcją środkową, która umożliwia szybkie i łatwe przymocowanie przyczepy 
do haka.

●  Zdejmowana część centralna

●  Umożliwia przyczepom osiągnięcie imponującego, wiodącego w branży kąta   
 skrętu wynoszącego 110 stopni 

●  Antypoślizgowy bieżnik

●  Rama nośna ze stali karbowanej

●  Dostępny z czujnikam i bez czujników cofania, lub, dla wybranych modeli 
 pojazdów, z systemem Connect+ pozwalającym pezproblemowo podłączyć   
 czujniki OEM samochodu do stopnia za pomocą wtyczki plug & play

●  Unikatowy proces pokrywania 2 warstwami farby: elektroforertycznego warstwą   
 gruntującą i proszkowego czarną farbą poliestrową, zapewnia maksymalną   
 odporność na korozję

●  TowStep jest wyposażony w oczko, które umożliwia założenie kłódki i    
 zabezpieczenie części centalnej

●  Rygorystycznie przetestowany w wewnętrznych testach obciążeniowych

●  Zatwierdzony do użytku przez TÜV

●  Zatwierdzony przez KBA
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Rhino’s TowStep Duo is a two-part rear step which assists with safe vehicle 
entry for van users, also allowing for trailers to be towed.

●  Industry leading 110° towing angle

●  Anti-slip tread plates for extra grip in wet or frozen conditions 

●  Ridged steel support frame

●  Available with or without reversing sensors, or with Connect+ for seamlessly   
 integrating a vehicle’s existing OEM parking sensors into a Rhino step via a simple  
 a plug & play solution for selected vans

●  Rigid steel support frame - unique 2 coat process of electro-paint primer and   
 polyester black powder coating ensures maximum corrosion resistance

●  The TowStep Duo comes with an additional option, where you can attach a   
 padlock to the centre section

●  Extensively internally load tested

●  TÜV approved

●  KBA approved

Stopeń TowStep Duo to dwuelementowy stopień który ułatwia wchodzenie 
na tył pojazdu, dający możliwość holowania przyczep.

●  Umożliwia przyczepom osiągnięcie imponującego, wiodącego w branży kąta   
 skrętu wynoszącego 110 stopni

●  Antypoślizgowy bieżnik dla lepszej przyczepności w deszczowych i śnieżnych   
 warunkach pogodowych 

●  Dostępny z czujnikam i bez czujników cofania, lub, dla wybranych modeli   
 pojazdów, z systemem Connect+ pozwalającym pezproblemowo podłączyć   
 czujniki OEM samochodu do stopnia za pomocą wtyczki plug & play

●  Rama nośna ze stali karbowanej - wiodący w branży, unikatowy proces   
 pokrywania 2 warstwami farby: elektroforertycznego warstwą gruntującą i   
 proszkowego czarną farbą poliestrową, zapewnia maksymalną odporność   
 na korozję

●  Rygorystycznie przetestowany w wewnętrznych testach w całym cyklu życia i w   
 testach obciążeniowych

●  Zatwierdzony do użytku przez TÜV

●  Zatwierdzony przez KBA

TowStep Duo™

36

Available with  | Dostępny również z Rigid steel support frame | Sztywna stalowa rama nośna

36

110 degree towing angle | TowStep Duo umożliwia holowanym przyczepom skręt 
do 110°
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Seamless integration of vehicle OEM parking sensors into a Rhino step.

●  Connect+ allows your vehicle’s Original Equipment reversing sensors to be   
 seamlessly integrated directly into your Rhino Products step. Currently available for  
 our AccessStep, TowStep and TowStep Duo products

●  Making alterations to introduce an external step with parking detection technology  
 has previously been a time-consuming process, often requiring specialist 
 knowledge, complicated rewiring and of course, added expenditure. Connect+ 
 neatly solves this problem by integrating each OEM sensor into the step via a   
 simple ‘plug and play’ cable

Bezproblemowa integracja czujników parkowania OEM pojazdów ze stopniem 
Rhino.

●  System Connect+ pozwala na bezproblemową integrację oryginalnych czujników  
 cofania pojadu ze stopniem od Rhino Products. System ten jest obecnie dostępny  
 dla stopni AccessStep, TowStep i TowStep Duo.

●  Wprowadzanie zmian w samochodzie w celu zamontowania stopnia z technologią  
 wykrywania przeszkody było do tej pory czasochłonnym procesem, często   
 wymagającym specjalistycznej wiedzy, skomplikowanego przerabiania i oczywiście  
 dodatkowych wydatków. System Connect+ rozwiązuje ten problem, w łatwy  
 sposób integrując każdy czujnik OEM ze stopniem za pomocą wtyczki plug & play
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Rh noP R   D U C T S ®

www.rhinoproducts.co.uk

Rhino Products Ltd.

Head Office 
Rhino House, Deans Road, Ellesmere Port, 
CH65 4DR, United Kingdom
+44 (0) 151 319 2931      
sales@rhinoproducts.co.uk

Nordic 
Rhino Products Nordic AB, Processvägen 2,  
435 33 Mölnlycke, Sweden
+46 (0)565-510 05      
info@rhinoproducts.se

Western and Central Europe 
Rhino Products BV, Orionpoort 3, 5971 LZ  
Venlo-Grubbenvorst, Netherlands
+31 (0) 77 3510133      
sales@rhinoproducts.eu

Eastern Europe 
Rhino Products Sp. z o.o., Ul. Rogozińskiego 6,  
31-559 Kraków, Poland
+48 12 384-66-28      
sales@rhinoproducts.eu


