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A Thule számos viszonteladóval rendelkezik szerte a világon, és ezek közül néhány
kiválasztott üzlet a Thule Partner Program
része. Ezek az üzletek a teljes termékkínálatot árusítják, a személyzet pedig a termékekkel kapcsolatos különleges oktatásban
részesült. Az Üzletkereső segítségével
megkeresheted a régiódban rendelkezésre
álló, Neked megfelelő üzletet.

A Thule élményt a különböző médiacsatornák teszik teljessé. Keress fel minket
a Facebookon, vagy meríts ötleteket a
Youtube-csatornánkból, ahol számos
dolog mellett termékbemutatóinkat is
megtalálod.

A Thule a Thule Group tagja, amely
nemzetközi márkák egyetlen közös célért
dolgozó közössége. Ez a közös cél pedig
olyan ötletes megoldások kifejlesztése,
amelyek könnyebbé teszik az aktív életed.
www.thulegroup.com
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www.youtube.com/thulebringyourlife
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Kalandra tervezve
A kaland szónak számos jelentése van. A Thule
Adventure Team tagjai sajátos módon értelmezik
ezt a kifejezést, és a világ legemberpróbálóbb
kalandversenyein vesznek részt.
A szenvedélyüket egyszerűen csak multisportnak hívják.
Ennek több területe is van, mint pl. az evezés, a hegymászás
és a terepfutás. Minden egyes verseny több területet foglal
magában, és gyakran 10–11 napig tart. Más szóval ez a kitartás, az önfegyelem és a hosszú, kemény csapatmunka extrém
próbatétele. A Thule Adventure Team 2009-ben alakult,
és számos versenyen bizonyította már a rátermettségét. A
legelképesztőbb teljesítményt 2011-ben nyújtották, amikor
az ausztráliai Tasmánia kegyetlen vidékein megnyerték a
Világbajnokságot. 2012-ben kis híján sikerült megismételni
ezt a nagyszerű teljesítményt, de egy kemény verseny után
másodikként értek célba.
EZ A VALÓSÁG
A Thule Adventure Team különböző eszközökkel versenyzik,
pl. kerékpárokkal és kajakokkal is. Lehet, hogy a felszerelés
szállítása másfajta kihívást jelent, mint a versenyek okozta
nehézségek, azonban a csapatnak mindig megbízható szállítási megoldásokra van szüksége. A Thule Adventure Team a

startvonalig tartó útón Thule tartókat, tetőboxokat és táskákat használ. A mi szempontunkból nincs is ennél jobb módja
a termékek valós körülmények közötti tesztelésének.
KIÉLEZETT HELYZETEK
A tesztközpontunkban létrehoztunk egy valósághű, ám
igen extrém világot. Itt megtalálsz minden olyan időjárási
körülményt, hőmérsékletet és terepviszonyt, amely kint
várhat Rád. A termékeket dermesztő sarki hidegnek, perzselő
sivatagi forróságnak, intenzív UV-sugárzásnak tesszük ki,
sókamrában vizsgáljuk a korrózióval szembeni ellenállásukat,
valamint különféle nyomás- és teherbíráspróbákat hajtunk
végre rajtuk. Végül pedig gépi rázópadon egy teljes élettartamnyi mechanikai terhelést kap a termék, amely egyetlen
hét alatt teljesített két földkörüli utazást szimulál.
SAJÁT MÉRCÉK FELÁLLÍTÁSA
Az a célunk, hogy új termékeinkkel a határokat feszegessük,
vagy akár túl is szárnyaljuk azokat. Bár a küldetésünknek
megfelelően innovatív termékeink segítségével szeretnénk
könnyebbé tenni az aktív életed, a biztonság mindennél fontosabb. Felülmúljuk a szabványok előírásait, és ez a jövőben
is így lesz. Ez az egyetlen módja, hogy nemzetközi piacvezetők maradhassunk a biztonság és tartósság terén.

3

THULE CREW
A Thule termékeit nem csak az Adventure csapat tagjai
tesztelik. Fokozott együttműködést folytatunk olyanokkal is, akik imádják a normálistól messzemenően eltérő
kihívásokat. Ezek a kiválasztott sportolók mind a Thule
Crew tagjai, amely csapat valóban egy egyedülálló csoport.
Egyikük például a legnagyobb hullám meglovagolásával
büszkélkedhet, egy másikuk pedig a világ első sítalpas
bázisugrását hajtotta végre az ausztriai Matterhorn csúcsról. Egy harmadik tag a világ egyik legjobb alpesi sízője.
A termékeinket a biztonságuk érdekében tesztelik. És a Te
érdekedben is.

A Thule Crew tagjai

Eva Nyström.
Triatlon. 2012-es
duatlon világbajnok.

Garrett McNamara.
Szörfözés/SUP. A
legnagyobb hullám meglovagolásának rekordere.

Caroline Gleich.
Szörfözés/SUP/sí.
Profi magashegyi
és porhavas síző.

Flo Orley.
Hódeszkázó. A
Freeride World
Tour 2011-es világbajnoka.

Matthias Giraud.
Sí/bázisugrás.
Az első sítalpas
bázisugró a
Matterhornról.

Niccolo Porcella.
SUP/Kitesurfös.
A vízisportok
ikonikus alakja és
kitesurfös.

Chris Van Dine.
Kerékpár. Híres
kalandor és a gravitáció legyőzője.

Tim Johnson.
Kerékpár. Hatszoros amerikai
nemzeti bajnok.

A Thule világa
Nézz szét a Thule világában. A weboldalunkon
megtalálod a teljes termékkínálatot, a Szerelési
útmutatót, valamint az Üzletkeresőt is. Megtekintheted a Facebook oldalunkat is, vagy
ötleteket meríthetsz a Youtube csatornánkból.

www.thule.com
www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

4

Thule Adventure Team.
Multisport. A 2011-es világbajnokok.

Racks

3

A leggyorsabb módszer.
A családtagok, valamint a szabadidős programok száma általában
növekszik az idő előrehaladtával – ezzel párhuzamosan csökken a
szabad hely az autóban. A további kalandokhoz szükséges térfogatnövelés egyik módja a csomagok tetőre pakolása.
Kezdd az igényeidnek megfelelő tartó kiválasztásával. A Thule
csomagtartó szilárd alapot biztosít bármilyen tehernek, és a különféle célokat szolgáló kiegészítők felszerelése is egyszerű. Csak
néhány egyszerű művelet, és már indulhatsz is.
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JELLEMZŐK
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1 Az innovatív Thule SlideBar egyszerűvé teszi a nehezebb terhek pakolását is.
Ráadásul az autó oldala mellett csúszik ki, így megvédi az autót a sérülésektől – és
Téged is a piszoktól. 2 A Thule WingBar Edge a teleszkópos lábaknak köszönhetően univerzális rögzítési lehetőséget kínál; a lábak oldalanként akár 50 mm-rel is állíthatók. 3 A legtöbb Thule csomagtartó rendszernél a szükséges illesztőelemeket és
szerszámokat beépítve találjuk, így nem lehet őket otthon felejteni. 4 A T-horonnyal
rendelkező rudak tulajdonosai számára ez az eszköz elegáns megoldást kínál arra,
hogy gyakorlatilag bármit a rúdhoz fogathassanak. 5 Kerüld el a különféle kulcsok
használatából fakadó gondokat; szerezd be a Thule Egykulcsos rendszert, és egyetlen kulccsal zárhatod minden saját Thule eszközödet. 4, 6, 8 és 12 záras készletben
kaphatók. További információkért tekintsd meg a www.thule.com oldalt.
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1: Mire van szükséged?
Minden nap, néha, vagy csak ritkán? Nehéz vagy könnyű felszerelés? Minden célra van megfelelő tartónk.
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Thule WingBar Edge

Thule WingBar

Ha az autón lévő tartóeszköz iránti igényed folyamatosan változik,
de szeretnéd, hogy a lehetőség mindig kéznél legyen, akkor a Thule
WingBar Edge jelenti a tökéletes megoldást. Az alacsony kialakításnak és a tetőhöz közeli rögzítésnek köszönhetően az autód
még jobban fog kinézni, még használaton kívül is. Ezenkívül a Thule
WingBar Edge biztonságos és alapvetően csendes utazást biztosít.

Gyakran szeretnéd használni a rudat, és az autóra szerelve hagynád
használaton kívül is? A könnyű alumíniumból készült Thule WingBar
lehet a tökéletes választás. Nagyobb a terhelhetősége, és a rúd
alapvetően mégis zajtalan haladást biztosít. T-hornya lehetővé teszi
a rúd teljes szélességének kihasználását, valamint a csomagtartókiegészítők egyszerű felszerelését.

További információkat a 12. oldalon találsz.

További információkat a 13. oldalon találsz.

RACKS
CARGO
BIKE
WATER

Thule SquareBar

Ha sportfelszerelést (például kajakot vagy kerékpárt) szállítasz, ha
nagy térfogatú csomagot viszel, illetve ha magas építésű autód van,
érdemes megismerkedned az innovatív Thule SlideBar megoldással. A rúd az autó mindkét oldalán kicsúsztatható, így megkönnyíti
a teher pakolását. Az aktív élet nagyszerű tartozéka, ahol a fel- és
lepakolás gyakori esemény.

Ha csak alkalmanként használod a rudat, a szabványos Thule
SquareBar jelentheti a megoldást – acélból készül, tartós fekete
műanyag bevonattal.
WINTER

Thule SlideBar

TOVáBBI INFORMáCIóKAT A 14. OLdALON TALáLSz.

Thule Professional Bar
A mesteremberek különleges igényekkel bírnak, kínálatunkban
pedig szerepel különleges rúd – a masszív Thule Professional Bar
egyedi, háromhornyos kialakítása többféle kiegészítő felszerelését
teszi lehetővé.

A THULE PROFESSIONAL TERMÉKCSALáddAL KAPCSOLATOS
TOVáBBI INFORMáCIóKÉRT TEKINTSd MEG A 17. OLdALT.

2: A Te autód.
Ne feledd, hogy az autók teteje nem
egyforma. Válaszd ki a járművedhez illő
csomagtartót. A www.thule.com webhelyen
elérhető a Thule Szerelési útmutatója,
illetve az üzletekben nyomtatott formában
megtalálható Kereső segítségével
gyorsan és könnyedén megtalálhatod az
igényeidnek megfelelő megoldást.

Csomagtartótalpak előre
kialakított rögzítési ponttal
rendelkező autókhoz.

Csomagtartótalpak tetősínnel rendelkező autóhoz

Csomagtartótalpak integrált tetősínnel rendelkező
autókhoz.

Csomagtartótalpak normál
tetejű autókhoz.
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Thule WingBar Edge

JELLEMZŐK
1 Univerzális rögzítés a teleszkópos lábaknak köszönhetően
(50 mm oldalanként). 2 Könnyű súly. A Thule WingBar Edge
könnyű alumíniumból készült, és akár 75 kg terhet is elbír.
3 Thule WingBar Edge 958X tetősínnel szerelt autókhoz.
4 Thule WingBar Edge 959X az előre kialakított rögzítési
Egyszerű kezelhetőség az
ponttal rendelkező autókhoz.
előszerelt rendszernek és a beépített lábaknak köszönhetően.
T-horony a kiegészítők gyors felszerelése érdekében.
A
TrailEdge™ kialaWinddiffuser™ elvezeti a légáramlatokat.
55 %-kal alakítás az alacsonyabb légellenállás érdekében.
City
csonyabb légellenállás a Thule AeroBar rúdhoz képest.
Crash tanúsítvánnyal rendelkezik 75 kg-ig (ISO).

Szinte tökéletes – a legbiztonságosabb és
legcsendesebb tetőcsomagtartó, most már alacsony
verzióban is. A Thule WingBar Edge csak 6 %-nyi
zajt gerjeszt a Thule AeroBarhoz képest. Más szóval
gyakorlatilag hangtalan. Az alacsony kialakításnak és
a tetőhöz közeli rögzítésnek köszönhetően remekül
mutat a tetőn, és biztonságosabbá is teszi az alacsony
helyeken történő áthajtást.

1

2

3

12

4
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CARGO
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WATER
WINTER

Thule WingBar

JELLEMZŐK
1 A Winddiffuser™ elvezeti a légáramlatokat. 2 T-horony
a kiegészítők gyors felszerelése érdekében. 3 TrailEdge™
kialakítás az alacsonyabb légellenállás érdekében. 4 A
WingPlug könnyen hozzáférhetővé teszi a T-hornyot.
5 SmartSlide™ – innovatív horonytakaró hosszanti
Lágyan
méretskálázással (szabadalmi bejegyzés alatt).
City Crash tanúsítvánnyal
ívelt, áramvonalas profilkialakítás.
Könnyű alumínium.
rendelkezik 100 kg-ig (ISO).

A repülőgépszárnyak által ihletett új Thule WingBar
biztonságos, stílusos, áramvonalas – és rendkívül
csendes. Elődjéhez képest az általa keltett zaj hangteljesítménye 90 %-kal, a rúd légellenállása pedig 55 %-kal
csökkent. Az elegáns kialakítás mellett jelentős
tárolóhelyet kínál, és akár 100 kg-ot is elbír.

1

2

3

4

5
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Thule SlideBar

JELLEMZŐK
1 600 mm-re kicsúsztatható mindkét oldalon, hogy mindenki elérje a teljes rakodófelületet. 2 A maximális biztonság
érdekében színek jelzik a nyitott és a zárt állást. 3 A gumírozott fogantyúk különösen biztos fogást kínálnak a csúsztatási
funkció használatakor. 4 T-horony a gyors felszerelés érdekében. A csomagtartó-kiegészítők könnyen a helyükre csúsztathatók a T-horonyban. 5 Thule 320 rögzítőszem. Ha a tartót
Thule SlideBar rúdra rögzíted, a csúsztatási funkció használaBiztonságos,
tához szükséged lehet Thule rögzítőszemre.
A mindkét oldalon megtalálható
automatikus rugós retesz.
City Crash
hengerzár lehetővé teszi a csomagtartó lezárását.
tanúsítvánnyal rendelkezik.

Az innovatív Thule SlideBar egyszerűvé teszi a nehezebb terhek pakolását is. Mivel az autó mindkét oldala
irányában kicsúsztatható, megvédi az autót a sérülésektől – és Téged is a piszoktól.

1

2
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RACKS

Csomagtartótalpak

CARGO

Csomagtartók
Tető típusa
Név

Rögzítési pont/Integrált tetősín

Rögzítési pontok

Thule Rapid System

Thule WingBar Edge

Thule Rapid System

754

959X

753

Thule Rapid System
751

A legbiztonságosabb és
legexkluzívabb tetőtartó
rögzítési pontok és tetősín
nélküli autókhoz.

Teljesen előszerelt tetőtartó alacsony rögzítéssel.
Előre kialakított rögzítési
pontokkal, illetve integrált
tetősínnel rendelkező
autókhoz.

Elegáns, univerzális
tetőtartótalpak előre kialakított rögzítési pontokkal,
illetve integrált tetősínnel
rendelkező autókhoz.

Ötletes, univerzális
tetőtartótalpak előre
kialakított rögzítési
ponttal rendelkező
autókhoz.

75

75

100

100

Talpmagasság (cm)2

9,6

5,9

7,2

10,5

•

•

•

•*

WingBar tartókhoz
használható

•

•

•

SlideBar rúdra szerelhető

•

•

•

AeroBar tartókhoz
használható

•

•

•

SquareBar rúdra szerelhető

•

•

•

Illesztőkészletet igényel

•

•

•

•

TÜV-tanúsítvány

•

•

•

•

Teljesíti a City Crash
szabvány előírásait

•

•

•

•

WINTER

Zár

WATER

Teherbírás (kg)1

BIKE

Leírás

Normál tető

* A 2013 februárja után készült Thule Rapid System 754 talpkészlet már a zárakat is tartalmazza. További információkért tekintsd meg a termék csomagolását.

Csomagtartók
Tető típusa
Név

Tetősín

Esőcsatorna

Thule WIngBar Edge

Thule Rapid System

Thule Rapid System

Thule SmartRack

Thule

958X

757

775

784/785
794/795

951/951-2

Teljesen előszerelt tetőtartó alacsony rögzítéssel.
Tetősínnel rendelkező
autókhoz.

A világon a legnagyobb
darabszámban eladott
tartó átlagos méretű tetősínnel szerelt autókhoz.

Univerzális, elegáns
tetősíntartó, amely a
sínméretek igen széles
skálájához használható.

Univerzális, egyszerűen
használható tetősíntartó
egy dobozba csomagolva.

Klasszikus tetőtartó
esőcsatornával ellátott
autókhoz.

Teherbírás (kg)1

75

100

100

75

100

Talpmagasság (cm)2

4,1

7,5

6,5

7,5

15

• (lásd az egyebeket)

Kiegészítő:
527

Leírás

•

•

WingBar tartókhoz
használható

•

•

• (951-2)

SlideBar rúdra szerelhető

•

•

• (951-2)

AeroBar tartókhoz
használható

•

•

• (794/795)

• (951-2)

SquareBar rúdra szerelhető

•

•

• (784/785)

•

•

Zár

•

Illesztőkészletet igényel
TÜV-tanúsítvány

•

•

•

•

Teljesíti a City Crash
szabvány előírásait

•

•

•

•

Teljes csomag.
25–60 mm‑es méretű
tetősínre illeszthető.

22–55 mm-es méretű
tetősínre illeszthető.

20–68 mm-es méretű
tetősínre illeszthető.

18–50 mm-es méretű
tetősínre illeszthető.
Speciális kulccsal zárható.

Egyéb

	A maximális teherbírás az egyes tetőcsomagtartó-típusokhoz meghatározott maximális jóváhagyott tömeg nagysága. Az autód
maximális terhelhetőségére vonatkozó információkat keresd meg az autó kezelési kézikönyvében, illetve a Thule útmutatóban.
A talp magassága a talp alja és a rúd illeszkedési felülete közti távolság.

1

2

Vedd figyelembe a következőket:
• A rúd tetejéig mért távolság Thule SquareBar esetén 22 mm-rel, Thule AeroBar esetén 27 mm-rel, Thule WingBar esetén 27 mm-rel,
Thule SlideBar esetén pedig 48 mm-rel nagyobb.
• Az autóspecifikus illesztőkészlet nem számít bele a magasságértékbe.

Emelt tetejű autókhoz is
kapható – 952/952-2, illetve 953/953-1 talpkészlet
A csomagtartótalpak
4 darabos csomagban,
a rudak 2 darabos csomagban kaphatók.
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Thule Professional

RACKS

Thule 330 létrarögzítő

Akár 3 létra rögzítésére is alkalmas.
3 rakományütközőt tartalmaz.

Rugalmas és könnyen használható
kiegészítő pakoláshoz. Legfeljebb
három létra szállítására alkalmas.

Thule 311 létrabillentő

Thule 3171 csőbox

Thule 815 görgő

Az innovatív kialakításnak köszönhetően a tartó lebillenthető a jármű oldala
mellé, így hihetetlenül gyorssá, egyszerűvé és biztonságossá téve a fel- és
lepakolást. A széles és tartós gumiszíjjal rendelkező racsnis mechanizmus
kényelmes és biztonságos rögzítési lehetőséget jelent a létrának.

Két nyílással rendelkezik, így a
csövek felpakolása és szállítása elképesztően gyors és egyszerű.

A görgő megkönnyíti a hosszú
tárgyak autótetőre csúsztatását.
Ideális eszköz a hosszúkás (létrához,
illetve gerendához hasonló) tárgyak
felrakodásához. A görgő gumibevonata védi a szállítmányt a pakolási
művelet során. Egyszerűbbé teszi a
kajakok, szörfdeszkák felrakását is.

A rakományt a helyére rögzíti,
miközben egyedülálló módon
lehajtható, így használaton kívül vagy
pakolás közben nincs útban.

BIKE

Thule 548 létraszállító

Tapasztalt mesteremberekkel közösen fejlesztett, erős rakományütközők. A rakományütközők könnyen
áthelyezhetők és módosíthatók a
szállítmánynak megfelelően.

Thule 315 lehajtható
rakományütköző

CARGO

Thule 314 rakományütköző

WATER
WINTER

Ez csupán néhány példa tartós és időtakarékos,
professzionális használatra készült megoldásaink
közül. Ismerd meg az összes rakodássegítő megoldásunkat a Thule Professional katalógusból, illetve
a www.thule.com webhely oldalain.

Speciális
csomagtartók
Név

Magasság (cm)

Thule
rakományütköző

Thule lehajtható
rakományütköző

Thule
létraszállító

Thule
létrarögzítő

Thule
létrabillentő

Thule
csőbox

Thule
görgő

Thule
görgő

548

330

311

3171

815

334/335

65

65/110

502/ 503

314

315

25/9

15

17

538-as kiegészítő

538-as kiegészítő

12
320

Hosszúság
Zár

•

•

•

WingBar tartókhoz
használható1

•

•

SlideBar rúdra szerelhető1

•

•

•

AeroBar tartókhoz
használható1

•

•

•

SquareBar rúdra szerelhető

•

TÜV-tanúsítvány
Egyéb

•
•

Professional rúd

1

•

WingBar Edge tartókhoz használható1

•

•

4 áthelyezhető
rakományütköző.

2 áthelyezhető
rakományütköző.

•
2 lehajtható rakományütköző

346-as kiegészítő

•

346-as kiegészítő

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Akár 3 létra
rögzítésére is
alkalmas.
3 rakományütközőt tartalmaz.

Akár 3 létra
(50 kg) rögzítésére is alkalmas.
4 rakományütköző létrarögzítő
megoldással.

Billenthető. Akár
3 létra (50 kg)
rögzítésére is
alkalmas.
4 rakományütköző létrarögzítő
megoldással.

Teherbírása
50 kg. A 3181-es
behúzókábellel
különválaszthatja
a rövid és hosszú
csöveket.

Szélesség: 65 cm.
Alumínium profil
lágy műanyag
(TPE) bevonattal.

A Thule Professional rúd
hátsó hornyára
szerelhető.

Eredeti Thule tartó használata esetén. Más gyártótól származó tartó használata előtt érdeklődjön a Thule márkaképviseletnél.

17

Cargo

3

Biztonságos és jól néz ki.
Mint minden Thule termék, a csomagtartó rendszer is a nemzetközi előírásokat túlteljesítően biztonságos. A biztonság magától
értetődik, de nem azt jelenti, hogy le kell mondani a megjelenésről.
Mindig figyelemmel kísérjük a járműipart – különösen a legújabb
formaterveket –, mert azt szeretnénk, hogy a tetőbox ne csak
illeszkedjen az autódhoz, hanem passzoljon is hozzá. De a legfontosabb szempont Te vagy. A tetőboxok, összehajtható tetőboxok
és egyéb csomagtartók mindegyike különlegesen felhasználóbarát
kialakítású, könnyen felszerelhető és hasznos funkciókat kínál. Az
utazás kényelmesebb lesz, mint valaha.

20

4

RACKS
CARGO
BIKE

1

WATER
WINTER

2

5

JELLEMZŐK

6

1 Automatikus csomagrögzítés: a boxfedél lecsukásakor az új, beépített csomagháló és ütközésgátló automatikusan rögzíti és biztosítja a csomagot. 2 Különleges,
kéttónusú színkombináció. 3 Power-Click. Szabadalmaztatott, előszerelt gyorsrögzítő rendszer integrált nyomatékjelzővel. A Thule Excellence, a Thule dynamic, illetve
a Thule Motion alaptartozéka. 4 dual-Side. Segítségével a box mindkét oldalról nyitható, így egyszerűbb a felszerelés, valamint a ki- és bepakolás. A Thule Excellence,
a Thule dynamic, a Thule Motion, illetve a Thule Pacific alaptartozéka. 5 Központi
zár. Szabadalmaztatott biztonsági zárrendszer – a kulcsot csak akkor lehet kivenni,
ha minden zárási pont le van zárva. Az oldalról nyitható Thule boxok mindegyikénél
alapfelszereltség. 6 Az egyszerűbb szállítás és a minimális tárolási helyigény érdekében összehajtható. A Thule Ranger alapfelszereltsége.

21

Tetőboxok

RACKS
CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule Excellence XT

JELLEMZŐK

Az egyszerű pakolás és a pompás formatervezés
csúcsa. A kimagaslóan innovatív, biztonságos
és praktikus funkcionalitást friss, egyéni
megjelenéssel kombináló tetőbox.
TOVáBBI RÉSzLETEKET A 36. OLdALON TALáLSz.
A RENdELKEzÉSRE áLLó MÉRETEKÉRT ÉS SzÍNEKÉRT

Automatikus csomagrögzítés. 2 Kéttónusú színkombináció.
Szabadalmazott Power-Click gyorsrögzítő rendszer, amely egyetlen kézzel is gyorsan és biztonságosan felszerelhető. 4 dual-Side
kétoldali nyithatóság a kényelmes felszerelés, illetve be- és kipakolás
érdekében. 5 Központi biztonsági zárrendszer Thule Comfort kulcscsal. 6 Fejlett aerodinamikai diffúzor technológiával és légterelőkkel
kialakítva. 7 Belső és külső fogantyúk a kényelmes nyitás és zárás
érdekében. 8 Fedéltakaró, amely tárolás során megvédi a boxot a
karcolódástól és a portól. 9 Thule boxvilágítás.
1

3

LAPOzz A 27. OLdALRA.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Thule Dynamic
A legsportosabb, legáramvonalasabb és legelegánsabb tetőbox. A tetőre simuló, áramvonalas
kialakításnak köszönhetően nagyszerűen harmonizál a modern autók formájával, és kiemelkedő
funkciókkal rendelkezik.

JELLEMZŐK
1 Alacsony, áramvonalas kialakítás. 2 Szabadalmazott Power-Click
gyorsrögzítő rendszer, amely egyetlen kézzel is gyorsan és biztonságosan felszerelhető. 3 dual-Side kétoldali nyithatóság a kényelmes
felszerelés, illetve be- és kipakolás érdekében. 4 Központi biztonsági zárrendszer Thule Comfort kulccsal. 5 Fejlett aerodinamikai
diffúzor technológiával és légterelőkkel kialakítva. 6 Külső fogantyúk
a kényelmes nyitás és zárás érdekében. 7 Csúszásgátló szőnyeg a
tárgyak stabilabb rögzítéséhez.

TOVáBBI RÉSzLETEKET A 36. OLdALON TALáLSz.
A RENdELKEzÉSRE áLLó MÉRETEKÉRT ÉS SzÍNEKÉRT
LAPOzz A 27. OLdALRA.

1
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2

3

4

5

6

7

RACKS
CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule Motion

JELLEMZŐK

Tágas, ugyanakkor aerodinamikailag optimalizált
kialakítás. Egyike azon tetőboxainknak, amelyek a
legnagyobb belső térfogatot és a legjobb helykihasználást a legnagyszerűbb funkciókkal ötvözik.

1 Tágas, helytakarékos kialakítás. 2 Szabadalmazott Power-Click
gyorsrögzítő rendszer, amely egyetlen kézzel is gyorsan és biztonságosan felszerelhető. 3 dual-Side kétoldali nyithatóság a kényelmes
felszerelés, illetve be- és kipakolás érdekében. 4 Központi biztonsági
zárrendszer Thule Comfort kulccsal. 5 Külső fogantyúk a kényelmes
nyitás és zárás érdekében.

TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 36–37. OLdALRA.
A RENdELKEzÉSRE áLLó MÉRETEKÉRT ÉS SzÍNEKÉRT
LAPOzz A 27. OLdALRA.

1

2

3

4

5
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Thule Pacific

JELLEMZŐK

A minden igényt kielégítő praktikus Thule
Pacific széles méretskálával és megfelelő tárolókapacitással rendelkezik. Az okos megoldásokkal kiegészítve minden különleges igényed
kielégíti.

1 Különleges „aeroskin” mintázatú boxfedél extravagáns megjelenéssel. Két színben kapható. 2 Szabadalmazott Fast-Grip gyorsrögzítő
rendszer, amely egyetlen kézzel is gyorsan és biztonságosan felszerelhető. 3 dual-Side kétoldali nyithatóság a kényelmes felszerelés,
illetve be- és kipakolás érdekében. 4 Központi biztonsági zárrendszer
Thule Comfort kulccsal.

A TOVáBBI RÉSzLETEKET A 37. OLdALON TALáLOd.
A RENdELKEzÉSRE áLLó MÉRETEKÉRT ÉS SzÍNEKÉRT
LAPOzz A 27. OLdALRA.

1

2

4
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3

RACKS

Méretek és színek.

MÉRETEK

MÉRETEK

Thule Excellence XT. Méret: 218x94x40 cm.

Thule Dynamic 900. Méret: 235x94x35 cm.

SZÍNEK

Thule Dynamic 800. Méret: 206x84x34 cm.

SZÍNEK
WATER

Kéttónusú fényes fekete– metálfényű titán szín.

BIKE

Thule Dynamic
CARGO

Thule Excellence XT

Fényes fekete
Kéttónusú fényes titán – fényes fekete szín.

Thule Motion

Thule Pacific

MÉRETEK

MÉRETEK

Thule Motion 900. Méret: 235x94x47 cm.

Thule Pacific 780. Méret: 196x78x45 cm.

Thule Motion 800. Méret: 205x84x45 cm.

Thule Motion 600. Méret: 190x67x42 cm.

Thule Motion 200. Méret: 175x86x46 cm.

WINTER

Fényes titán.

Thule Pacific 700. Méret: 232x70x40 cm.

Thule Pacific 600. Méret: 190x63x39 cm.

Thule Pacific 500. Méret: 226x55x37 cm.

SZÍNEK
Thule Pacific 200. Méret: 175x82x45 cm.

Fényes ezüst
Thule Pacific 100. Méret: 139x90x39 cm.

Fényes fekete

SZÍNEK

Ezüstszürke aeroskin. Thule Pacific 100, 200, 500, 600, 700 és 780.

Antracit aeroskin. Thule Pacific 200, 600, 700 és 780.
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Egészítsd ki tetőboxodat

Thule Boxlift 571
A Thule Boxlift segítségével könnyedén felemelheted a tetőboxot a garázs mennyezetéhez. Az emelő ugyanilyen tökéletes megoldás
kajak, illetve szörfdeszka tárolására is.

Thule boxfedéltakaró
Óvd a boxod, amikor otthon tárolod. A
Thule boxfedéltakaró puha gyapjúból
készült, és megvédi a boxot a kosztól és
a karcolásoktól. 3 különböző méretben
kapható. A Thule tetőboxodhoz leginkább
megfelelő takaró kiválasztásához lapozz
a 36–37. oldalra. A legtöbb régebbi Thule
tetőboxhoz is használható.

Thule T-horony adapter
A T-horonnyal rendelkezők számára ez az eszköz elegáns
megoldást kínál arra, hogy gyakorlatilag bármit a rúdhoz
fogassanak. A csúsztatási funkció használata esetén pedig
a rúd teljes szélességét kihasználhatod. A tetőre szerelhető rögzítési rendszertől és a T-horony méretétől függően
különböző változatok kaphatók. További információkért
tekintsd meg a www.thule.com oldalt.
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Thule Egykulcsos rendszer
Kerüld el a különféle kulcsok használatából fakadó gondokat;
szerezd be a Thule Egykulcsos rendszert, és egyetlen kulccsal
zárhatod minden Thule eszközödet. 4, 6, 8 és 12 záras készletben
kaphatók. További információkért tekintsd meg a www.thule.com
oldalt.

Négyes csomag, benne három Thule Go Pack
8002 és egy Go Pack Nose 8001. Kialakításuknak
köszönhetően illenek a Thule tetőboxba.

RACKS

Thule Go Pack Set 8006 táskakészlet

CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule Go Box 8005

Thule Go Pack 8002

Thule Go Pack Nose 8001

Két rekesze jól használható tárolóvá teszi akár
a csomagtérben, akár az otthonodban; kiváló
megoldás bármilyen holmihoz. Használaton kívül
összehajtva tárolható. Összehajtható egyrekeszes
tárolóvá is. Összehajtogatott állapotában mindössze
30 mm vastag. Méret: 61x34x31 cm.

A sarkoknál gumibetét nyújt védelmet.
Vállpánt és hordfül teszi kényelmesen
hordozhatóvá. Méret: 61x33x31 cm.

Különleges formájú a tetőbox elülső, szűkebb
részének kihasználása érdekében. A sarkoknál
gumibetét nyújt védelmet. Vállpánt és hordfül teszi
egyszerűen és kényelmesen hordozhatóvá. Méret:
61x42x28 cm.

Thule Box Síléctartó adapter

Thule 6951 boxvilágítás

Szeretnéd síléceidet biztonságosan, mégis stílusosan szállítani? Javasoljuk, hogy léceidet rögzítsd
a boxon belül a Thule Box Síléc adapter segítségével. Csak válaszd ki a boxodhoz való síléctartót. 5
különböző méretben kapható. A Thule tetőboxodhoz passzoló adaptert a 36–37. oldalon választhatod ki.

A Thule boxvilágítással mindent pontosan láthatsz
a boxon belül. Különleges kialakítású LED-es lámpa
és egyedi reflektor, amely a box lecsukásakor vagy
kinyitásakor automatikusan ki-/bekapcsol.
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 sszehajtható
Ö
tetőboxok

RACKS
CARGO
BIKE

Thule Ranger 90.

Könnyen tárolható
WATER

A Thule Ranger minimális tárolóhelyet igényel –
akár a szekrényedben is tarthatod.

Thule Ranger 500.

WINTER

Thule Ranger
Összehajtható megoldás az egyszerűbb szállítás és tárolás
érdekében – apró csomaggá alakítható, amely csak kis helyet
foglal az autó csomagterében. Vízálló anyagból készül, hegesztett
varratokkal, valamint integrált záras, szigetelt cipzárral.
JELLEMZŐK
1 Easy-Snap gyorsrögzítő rendszer a box egyszerű rögzítése érdekében, amelyhez
nincs szükség szerszámra. 2 A boxhoz különleges táska is tartozik, amely a
felgöngyölt box tárolására szolgál (Thule Ranger 90). 3 Cipzáras bővítési helyek
teszik lehetővé a csomag méretéhez megfelelő csomagtérfogat kialakítását (Thule
Ranger 500). 4 A biztonságos sílécszállítást lehetővé tévő sítartók tartoznak a
Színek: fekete – ezüstszürke.
Teherbírása
termékhez (Thule Ranger 500).
legfeljebb 50 kg.

TOVáBBI RÉSzLETEKET A 36. OLdALON TALáLSz.

1

2

3

4

Kapd a hónod alá
A különleges táskaforma rendkívül egyszerűvé
teszi a box mozgatását bárhová.

Nyisd szét
Egyszerűen helyezd a csomagtartóra, nyisd szét,
majd rögzítsd. Már pakolhatsz is!
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Szállítókosarak

RACKS

Thule Xpedition
Modern, aerodinamikus kialakítású szállítókosár. A tartós, alumíniumból készült széles rudak
kimagasló teherbírást kínálnak.

CARGO

JELLEMZŐK
A hevederek/csomagháló hat áthelyezhető
rögzítőszeme szolgálja a csomagok egyszerűbb lefogatázárható.
Két méretben kapható.
sát.

BIKE

TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 37. OLdALRA.

WATER

Thule Xplorer
Könnyen kezelhető, megbízható szállítókosár.
Masszív alumínium szerkezet.
JELLEMZŐK

WINTER

A hevederek/csomagháló hat rögzítőszeme szolgálja
Három méretben
a csomagok egyszerűbb lefogatását.
kapható.
TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 37. OLdALRA.

A Thule csomagháló, illetve a Thule GoPack táskák külön-külön kiegészítőként
megvásárolhatók.

Thule Xperience
A robusztus, beépített, könnyű acélcsövekkel és
a sima, fekete fényezéssel ez a szállítókosár már
önmagában egy élmény.
JELLEMZŐK
1 Az állítható tehertartó rudak lehetővé teszik kerékpár-,
sífelszerelés-, illetve vízisportfelszerelés-tartók rögzítését
a kosárra. 2 Légterelő az alacsonyabb légellenállás
érdekében.

TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 37. OLdALRA.

1

2

A Thule csomagháló, illetve a Thule GoPack táskák külön-külön kiegészítőként
megvásárolhatók.

Egészítsd ki tetőboxodat
Thule Caravan 857

Thule csomagháló

Ezzel a tágas táskával optimálisan elrendezheted a Thule
szállítókosár tartalmát. Körülbelül 250 liternyi tárolóhelyet
biztosít, és beépített pántokkal rögzíthető. Környezetbarát, PVC-mentes anyagból készült, amely a szigetelt
varrásoknak köszönhetően ellenáll az időjárás viszontagságainak. Használaton kívül egyszerűen csak hajtsd össze és
tedd félre a mellékelt hordozótáskába. 101x81x45 cm.

Rugalmas, tíz áthelyezhető
kampóval. A Thule szállítókosarak kitűnő kiegészítője. Két
méretben kapható:
Cikkszám: 595 (80x80 cm)
Cikkszám: 595-1 (130x90 cm)
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Hátsó csomagtartó
rendszer

RACKS

Thule EasyBase
Rugalmas négy-az-egyben szállítási megoldás.
JELLEMZŐK

CARGO

Erős fémcsövekből kialakított platform.
A szabadalmaztatott csatlakozó minden vonóhorogtípushoz használA könnyebb tárolás érdeható, utánállítást nem igényel.
Thule EasyBase
kében az U-cső egyszerűen lehajtható.
Teherbírása 45 kg.
kiegészítőkkel bővíthető.

BIKE
WATER

Indulj ki a Thule EasyBase platformból – majd alakítsd saját igényeid szerint.

WINTER

Thule EasyBike 948-1/948-2

Thule BackUp 900

Thule EasyBasket 948-3

Thule EasyBag 948-4

Kézzel is könnyen felszerelhető közvetlenül a Thule EasyBase platformra
– nincs szükség szerszámra. Bármilyen méretű kerékpárhoz használható, újabb kiegészítőkkel kombinálva
akár három kerékpár szállítására is
alkalmas. A 948-1 típus egy kerékpár
szállítására alkalmas. A 948-2 típus
két kerékpár szállítására alkalmas.

Kézzel is könnyen felszerelhető közvetlenül a Thule EasyBase platformra
– nincs szükség szerszámra. Masszív
csomagtároló box, amely 420 liternyi
extra rakodóhelyet biztosít. Ez a
legjobb választás, ha az autó tetején
más csomagot szeretnél szállítani,
illetve ha terjedelmes, mechanikai
védelmet igénylő tárgyakat vinnél
magaddal. Felszerelhető Thule
EuroClassic Pro 902/903, illetve
Thule BackPac 973 tartóra is.

Kézzel is könnyen felszerelhető közvetlenül a Thule EasyBase platformra
– nincs szükség szerszámra. Bőséges
helykínálatának köszönhetően bármit
képes elnyelni – akár a fűnyírót vagy
az avarral megpakolt zsákokat is.
Tökéletes eszköz a nagy terjedelmű,
nedves vagy piszkos szállítmányokhoz.

Erős hevederekkel közvetlenül
felszerelhető a Thule EasyBase platformra – nincs szükség szerszámra.
Mérete 110x55x53 cm. Ideális eszköz
sportruházat, sportfelszerelés stb.
szállítására. Vízhatlan anyagból
készül, szigetelt varrásokkal, valamint
integrált záras cipzárral. Speciális
tárolótáska tartozik hozzá.

Hátsó
csomagtartó
rendszer
Név

Thule EasyBase
949

Méret (cm)

Thule EasyBike
948-1

948-2

120x60x78

Thule BackUp

Thule EasyBasket

900

948-3

Thule EasyBag
948-4

147x57x70

126x56x11

110x55x53

1

2

Teherbírás (kg)

45

17

2x17

50

60

Tömeg (kg)

15

1,6

3,2

14

6

4

TÜV/EuroBE-tanúsítvány

•

•

•

•

•

•

Teljesíti a City Crash
szabvány előírásait

•

•

•

•

•

•

Kerékpárok max. száma

Egyéb

Hátsó lámpák.
A tartót 957-es kiegészítő
segítségével lehet az
autóhoz zárni.

A 948-1, illetve a 948-2
kiegészítő együttes használatával lehetőség van
3 kerékpár szállítására is.
20–70 mm-es vázátmérőhöz használható. Minden
kerékmérethez használható. A kerékpárt 526-os
kiegészítő segítségével
lehet a tartóhoz zárni.

Térfogata 420 l. Hátul nyitható. 80 mm-es U-pántos
rögzítési rendszer. Szín:
szürke.

Térfogata 315 l. Tartalmazza a hevedereket. Vízhatlan
varrásokkal, valamint
integrált záras, szigetelt
cipzárral készül.
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Tetőboxok
Név

Thule Excellence XT

200

600

218x94x40

206x84x34

235x94x35

175x86x46

190x67x42

Térfogat (l)1

470

320

430

410

320

75

75

75

75

Power-Click

Rögzítési rendszer

Power-Click

Dual-Side

Nyithatóság

Dual-Side

Dual-Side

3

3

3

3

3

Központi zár

•

•

•

•

•

WingBar Edge tartókhoz
használható

•

•

•

•

•

WingBar tartókhoz
használható

•

•

•

•

•

SquareBar rúdra szerelhető2

•

•

•

•

•

Kiegészítő: 697500

Kiegészítő: 697500

Kiegészítő: 697500

Kiegészítő: 697500

Kiegészítő: 697500

TÜV/GS-tanúsítvány

•

•

•

•

•

Teljesíti a City Crash
szabvány előírásait

•

•

•

•

•

6–8

5–7

6–8

5–7

4–6

Sílécpárok, illetve
hódeszkák maximális száma

200

180

205

155

175

Kiegészítő: 694900

Kiegészítő: 694800

Kiegészítő: 694900

Kiegészítő: 694800

Kiegészítő: 694600

Tartozék

Kiegészítő: 698100

Kiegészítő: 698300

Kiegészítő: 698100

Kiegészítő: 698200

Exkluzív kéttónusú
Fényes fekete – metálfényű
titán/6119B
Fényes titán – fényes fekete/6119T

Fényes titán/6128T
Fényes fekete/6128B

Fényes titán/6129T
Fényes fekete/6129B

Fényes ezüst/6202S
Fényes fekete/6202B

Fényes ezüst/6206S
Fényes fekete/6206B

Sílécek max. hossza (cm)
Sítartó
Boxfedéltakaró
Szín

A belső termékméretek 3d-s digitális ábrák segítségével kerültek kiszámításra.
Eredeti Thule csomagtartó használata esetén. Más gyártótól származó tartó használata előtt érdeklődj a Thule márkaképviseletnél.

Összehajtható
tetőboxok
Név

Thule Ranger
90

500

Méret (cm)

110x80x40

190x50x30

Térfogat (l)1

280

260

50

Teherbírás (kg)

50
Easy-Snap

Rögzítési rendszer
Oldalsó/hátsó

Single-Side (egyoldali)

Sítartó

2

2

Pántok

•

•

Zár

•

•

WingBar Edge tartókhoz
használható

•

•

•

•

Nyithatóság

WingBar tartókhoz
használható

•

•

Kiegészítő: 697100

Kiegészítő: 697100

TÜV/GS-tanúsítvány

•

•

Teljesíti a City Crash
szabvány előírásait

•

•

Sílécpárok, illetve
hódeszkák maximális száma

-

3–4

Sílécek max. hossza (cm)

-

185

SquareBar rúdra szerelhető

2

SlideBar rúdra szerelhető

Szín

36

75
Power-Click

Pántok

SlideBar rúdra szerelhető

2

Thule Motion
900

Méret (cm)

Teherbírás (kg)

1

Thule Dynamic
800

1

Fekete –
ezüstszürke/6011

Fekete –
ezüstszürke/6035

2

A belső termékméretek 3d-s digitális ábrák
segítségével kerültek kiszámításra.
Eredeti Thule csomagtartó használata esetén.
Más gyártótól származó tartó használata előtt
érdeklődj a Thule márkaképviseletnél.

RACKS

900

100

200

500

600

700

780

205x84x45

235x94x47

139x90x39

175x82x45

226x55x37

190x63x39

232x70x40

196x78x45

460

630

330

410

290

310

420

420

75

75

50

50

50

50

50

50

Power-Click

CARGO

Thule Pacific
800

Fast-Grip
Dual-Side

Dual-Side

Single-Side
(egyoldali)

Single-Side
(egyoldali)

2

2

2

2

2

2

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kiegészítő:
697500

Kiegészítő:
697500

Kiegészítő:
697400

Kiegészítő:
697400

Kiegészítő:
697400

Kiegészítő:
697400

Kiegészítő:
697400

Kiegészítő:
697400

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5–7

6–8

-

5–7

4–5

4–6

4–6

5–7

-

190

220

Kiegészítő: 694800

Kiegészítő: 694900

Kiegészítő: 698100

Kiegészítő: 698300

Fényes
ezüst/6208S
Fényes
fekete/6208B

Fényes
ezüst/6209S
Fényes
fekete/6209B

155

210

175

220

180

Kiegészítő: 694800

Kiegészítő: 694500

Kiegészítő: 694600

Kiegészítő: 694700

Kiegészítő: 694800

Kiegészítő: 698100

Kiegészítő: 698100

Kiegészítő: 698200

Kiegészítő: 698200

Kiegészítő: 698200

Kiegészítő: 698100

Ezüstszürke
aeroskin/6311

Ezüstszürke
aeroskin/6312
Antracit
aeroskin/6312A

Ezüstszürke
aeroskin/6315

Ezüstszürke
aeroskin/6316
Antracit
aeroskin/6316A

Ezüstszürke
aeroskin/6317
Antracit
aeroskin/6317A

Ezüstszürke
aeroskin/6318
Antracit
aeroskin/6318A

WINTER

Dual-Side

3

WATER

Dual-Side

3

BIKE

Dual-Side

Szállítókosarak
Név

Thule Xpedition

Thule Xplorer

Thule Xperience

820

821

713

714

715

828

79x128

99x158

85x132

85x93

104x132

112x99

Zár

•

•

538-as kiegészítő

Kiegészítő:
Egykulcsos rendszer

WingBar Edge tartókhoz
használható

•

•

878-as kiegészítővel

-

WingBar tartókhoz
használható

•

•

878-as kiegészítővel

-

SlideBar rúdra szerelhető

•

•

878-as kiegészítővel

SquareBar rúdra szerelhető

•

•

•

•

•

•

Méret (cm)

TÜV-tanúsítvány
Egyéb

Anyaga alumínium. A rögzítési pontok helye
mind hosszában, mind széltében állítható a
csomagtartónak megfelelően.
Thule csomagháló, illetve Thule Go Pack táskák kiegészítőként megvásárolhatók.

-

•

•

•

•

Anyaga alumínium. A rögzítési
pontok helye a csomagtartó
hosszának megfelelően állítható.
Thule csomagháló, illetve Thule
Go Pack táskák kiegészítőként
megvásárolhatók.

•
•
Légterelő és két
keresztrúd tartozik
hozzá.
Thule csomagháló,
illetve Thule Go Pack
táskák kiegészítőként
megvásárolhatók.
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Bike

1

Vidd magaddal a kerékpárod a starttól a célig.
Akár a downhill száguldás, akár a hosszútávú verseny erőpróbája
vonz, netán a kényelmes tempójú nézelődés békés nyugalmára
vágysz, valószínűleg a kerékpározás nyújtja a legteljesebb élményt a szabad levegőn. Miközben a következő tekerésre tartasz,
a kerékpártartóinknak köszönhetően a kerékpárod a legnagyobb
biztonságban lesz. Te csak a tekeréssel törődj – mi gondoskodunk
a kerékpárok szállításáról.
A kihívások nem kezdődhetnek el, amíg a kerékpárodra nem
pattansz és tekerni nem kezdesz.

Az ábrák magyarázata

A szállítható
kerékpárok maximális száma.
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Elektromos vagy nehéz
kerékpárok (max. 30
kg) szállításához javasolt
kerékpártartó.

5

6

CARGO

4

RACKS

3

BIKE
WATER
WINTER

2

A TETŐRE SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓKAT A 42. OLDALON TALÁLOD.
1 A profizmus és a megfelelő hozzáállás kifejezésére tervezve. Az érzés akkor is
megmarad, amikor a kerékpárokat már leszedted. 2 A kerékpár a tartóba behelyezést követően a helyén marad. Így kényelmes magasságban állíthatsz be mindent, a
kerékpár tartása nélkül.

A VONÓHOROGRA SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓKAT A 46. OLDALON
TALÁLOD.
3 Nehéz, nagy kerékpárok kényelmes felpakolásához és szállításához tervezve.
Nem kell körülményesen a magasba emelni a kerékpárt. 4 Mindig elérheted a csomagtartót, még a tartóra szerelt kerékpárokkal is.

A HÁTULRA SZERELHETŐ KERÉKPÁRTARTÓKAT AZ 54. OLDALON TALÁLOD.
Ha az autódon nincs vonóhorog, és sok kerékpárt kell szállítanod, akkor ez a
tökéletes megoldás. 5 2–4 kerékpár szállítására alkalmas. 6 Összecsukható, így
könnyen tárolható.
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Tetőre szerelhető
tartók

RACKS
CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule ProRide
Ha a legjobb és legkényelmesebb, tetőre
szerelhető kerékpártartót keresed, akkor az
elegáns, stílusos és díjnyertes Thule ProRide* a
megoldás. Az egyedi módon kialakított keréksín
automatikusan úgy állítja be a kerékpárt, hogy
az biztonsággal a váztartónak támaszkodhasson, miközben Te rögzíted. A kerékpár stabil
helyzetében a kényelmes magasságban lévő
gomb elforgatásával a végső rögzítés gyors és
egyszerű, így minimális erőfeszítéssel gyorsan
útra kelhetsz.

JELLEMZŐK
1 Az egyetlen mozdulattal oldható, kerékvédővel ellátott pántok
biztosan tartják helyükön a kerekeket. Különféle kerékméretekhez
A gépkocsi tetejének mindkét oldalára egyszerűen
használható.
felszerelhető. 2 zárható – a kerékpár a kerékpártartóhoz, a kerékpártartó pedig a csomagtartóhoz. 3 Legfeljebb 100 mm-es vázátmérőjű
Akár 20 kg-os kerékpárok szállítására
kerékpárokhoz használható.
is alkalmas. 4 A Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar,
illetve Thule AeroBar rúdra történő rögzítéshez szükséges 20 mm-es
T-horony adapterek mellékelve vannak a termékhez.

A KIEGÉSzÍTŐKET Az 58–59. OLdALON TALáLOd.
TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 60. OLdALRA.

Egészítsd ki Thule ProRide kerékpártartódat

*A tetőre szerelhető kerékpártartók közötti teszt győztese
a híres német fogyasztóvédelmi szervezet, a StiWa tesztjén
(2004 és 2011), a német autóklub, az AdAC tesztjén (2011) és a
német BIKE magazin tesztjén (2012).

1

2

3

4

A maximális biztonság érdekében használj
Thule 538 acélhuzal zárat
A műanyaggal bevont, 180 cm hosszú acélsodronnyal
a kerékpártartóhoz rögzítheted a kerékpárod a lopás
elleni maximális védelemért.
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Thule OutRide
A részletek tesznek profivá, még akkor is, ha
a kormány mögött ülsz. Semmi nem mondd el
többet a profi kerékpárosról, mint az elegáns,
első villánál rögzíthető kerékpártartónk – a
Thule OutRide. A könnyű és kényelmes alumínium szerkezet nem érintkezik a vázzal, így
kifejezetten a sérülékeny kerékpárvázakhoz javasoljuk. Szintén kitűnő választás a tárcsafékkel
felszerelt kerékpárokhoz.

JELLEMZŐK
Egyszerűen állítható gyorszáras rögzítő minden villatípushoz.
Gyorskioldó pánt a hátsó kerék rögzítéséhez, amely a
kerékmérethez állítható. 3 Adapter 20 mm tengelyátmérőjű
kerékpárokhoz. 4 zárható – a kerékpár a kerékpártartóhoz, a
Akár 17 kg-os kerékpárok
kerékpártartó pedig a csomagtartóhoz.
A Thule WingBar Edge, Thule WingBar,
szállítására is alkalmas.
Thule SlideBar, illetve Thule AeroBar rúdra történő rögzítéshez
szükséges 20 mm-es T-horony adapterek mellékelve vannak a
termékhez.
1

2

A KIEGÉSzÍTŐKET Az 58–59. OLdALON TALáLOd.
TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 60. OLdALRA.

Egészítsd ki Thule OutRide kerékpártartódat

A maximális biztonság érdekében használj
Thule 538 acélhuzal zárat
A műanyaggal bevont, 180 cm hosszú acélsodronnyal
a kerékpártartóhoz rögzítheted a kerékpárod a lopás
elleni maximális védelemért.
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1

2

3

4

RACKS
CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule FreeRide
Ha sallangmentes kerékpártartót keresel, akkor
a Thule FreeRide jelenti a megoldást. Ez a
tisztán a funkcionalitásra összpontosító tartó
egyszerűen és könnyen használható, kielégíti az
összes alapvető igényed, és felhőtlenné teszi az
utazásod az indulástól a célig.

JELLEMZŐK
1 A gyorszáras váztartó legfeljebb 80 mm-es vázméretig használható. 2 Az egyetlen mozdulattal oldható, kerékvédővel ellátott pántok
biztosan tartják helyükön a kerekeket. Különféle kerékméretekhez
használható. 3 zárható – a kerékpár a kerékpártartóhoz, a kerékpárAkár 17 kg-os kerékpárok szállítartó pedig a csomagtartóhoz.
tására is alkalmas. 4 A Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule
SlideBar, illetve Thule AeroBar rúdra történő rögzítéshez szükséges
20 mm-es T-horony adapterek mellékelve vannak a termékhez.

A KIEGÉSzÍTŐKET Az 58–59. OLdALON TALáLOd.
TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 60. OLdALRA.

Egészítsd ki Thule FreeRide kerékpártartódat

1

2

3

4

A maximális biztonság érdekében használj
Thule 538 acélhuzal zárat
A műanyaggal bevont, 180 cm hosszú acélsodronnyal
a kerékpártartóhoz rögzítheted a kerékpárod a lopás
elleni maximális védelemért.
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 onóhorogra
V
szerelhető tartók

RACKS
CARGO
BIKE
WATER

Thule EasyFold
WINTER

A legkényelmesebb, hátulra szerelhető kerékpártartónk mindenféle kerékpártípushoz.
Egyszerűen, két lépésben felszerelhető – csak
helyezd fel a vonóhorogra, majd hajtsd ki, és
másodpercek alatt használatra kész. Ha fontos
a méret, akkor a termékskálán a Thule EasyFold
kínálja összehajtva a legkisebb méretet, így kitűnően megfelel számos tárolási lehetőséghez.
JELLEMZŐK
Teljesen összehajtható a kényelmes szerelhetőség, kezeA nagy teherbírásnak köszönlés és tárolás érdekében.
hetően elektromos és elektromos rásegítésű kerékpárokkal
Megnövelt távolság a keréktartók között
is használható.
a kerékpárok közötti nagyobb térköz érdekében. 1 Praktikus, pedállal dönthető kialakítás a csomagtérajtó egyszerű
elérése érdekében, felhelyezett kerékpárok esetén is. 2 Állítható, egy kézzel is rögzíthető kialakítás, lezárásához kis
erőkifejtés is elegendő 3 A kerékpárok kényelmes felszereRacsnis kerékrögzítő
léséhez minden váztartó levehető.
hosszú pántokkal a kerekek egyszerű rögzítéséhez. 4 A
tartó a kényelmes szállítás érdekében hordozófogantyúkkal
Nagy váztartók a kerek és ovális vázak rögzífelszerelt.
A kerékpártartó a vonóhoroghoz,
téséhez (22–80 mm).
a kerékpárok pedig a tartóhoz zárhatók.
A KIEGÉSZÍTŐKET AZ 58–59. OLDALON TALÁLOD.
TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT LAPOZZ A 60. OLDALRA.

1

2

3

4

Egészítsd ki Thule EasyFold kerékpártartódat

Thule EasyFold 9311 hordozótáska
A Thule EasyFold szállításakor és tárolásakor
megvéd a kosztól Téged és a gépkocsid is
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Thule EuroClassic G6 LED
Optimális megoldás a rugalmasságot és nagy
teherbírást kínáló, prémium kerékpártartót
igénylő családoknak. A Thule EuroClassic G6
LEd két változatban, két vagy három kerékpáros kialakításban kapható, ám mindkét esetben
egy további kerékpár is felszerelhető a megfelelő adapterrel. Kitűnő, sokoldalú tartó, amely
mindenféle kerékpármérethez használható.
JELLEMZŐK
25 kg-os teherbírás kerékpáronként, így akár könnyebb
elektromos kerékpárok szállítására is alkalmas. 1 Pedállal
dönthető kialakítás. 2 A jelentős döntési szög lehetővé
teszi a legnagyobb csomagtérajtók (pl. VW T5) kinyitását is
– akár négy felhelyezett kerékpár esetén is. 3 állítható, egy
kézzel is rögzíthető kialakítás, amelynek lezárásához kis erőkifejtés is elegendő. 4 A kerékpárok kényelmes felszereléséhez minden váztartó levehető. 5 Racsnis kerékrögzítő
Nagy
hosszú pántokkal a kerekek egyszerű rögzítéséhez.
váztartók a kerek és ovális vázak rögzítéséhez (22–80 mm).
6 A kerékpártartó a vonóhoroghoz, a kerékpárok pedig a
tartóhoz zárhatók.
A KIEGÉSzÍTŐKET Az 58–59. OLdALON TALáLOd.
TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 60. OLdALRA.

1

2

3

4

5

6

Egészítsd ki Thule EuroClassic G6 kerékpártartódat

Thule EuroClassic G6 9281
kerékpáradapter
Növeld a kapacitást egy további
kerékpárral. Bármilyen kerékpár- és
kerékméret esetén használható.
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RACKS
CARGO
BIKE
WATER

Thule EuroWay G2
WINTER

A tökéletes választás, ha a legjobb kompakt és
könnyű kerékpártartóra vágysz. A díjnyertes
Thule EuroWay G2*modern kialakítású, és az
alumínium és más könnyű, nagy szakítószilárdságú anyagok alkalmazásának köszönhetően
a súlya csak 13 kg. Két változatban kapható:
Thule EuroWay G2 921 két kerékpárhoz és Thule
EuroWay G2 923 három kerékpárhoz.
JELLEMZŐK
1 Praktikus, pedállal dönthető kialakítás. 2 A
csomagtérajtó egyszerű elérése felhelyezett kerékpárok
esetén is. 3 állítható, egy kézzel is rögzíthető kialakítás,
amelynek lezárásához kis erőkifejtés is elegendő. 4 A
kerékpárok kényelmes felszereléséhez minden váztartó
levehető. 5 Racsnis kerékrögzítő hosszú pántokkal a
kerekek egyszerű rögzítéséhez. 6 Egyszerűen összehajtható a könnyebb tárolás érdekében, így a legtöbb csomagNagy váztartók a kerek és ovális vázak
tartóban elfér.
A külső kerékpár a tartóhoz, a
rögzítéséhez (22–80 mm).
tartó pedig a gépkocsihoz zárható.

* Eurobike díjnyertes 2010-ben, és a híres német fogyasztóvédelmi
szervezet, a StiWa, valamint a német autóklub, az AdAC tesztjének
győztese a vonóhorogra szerelhető kerékpártartók között 2011-ben.
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Thule EuroRide
A Thule EuroRide egy minden alapvető igényt
kielégítő funkcionális kerékpártartó. Ugyanazt
tudja, mint a többi tartó, de egyszerűbb kialakítással. Két változatban kapható: Thule EuroRide
941 két kerékpárhoz és Thule EuroRide 943
három kerékpárhoz.
JELLEMZŐK
1 Kézzel dönthető kialakítás a csomagtérajtó egyszerű
A
elérése érdekében, felhelyezett kerékpárok esetén is.
gyorsrögzítőkarral a tartó mindössze pár mozdulattal a
állítható keréktartók puha pánvonóhorogra szerelhető.
Stabil váztartók maximum 70 mm-es vázakhoz.
tokkal.
A tartó a vonóhoroghoz zárható, a kerékpárok pedig a
kiegészítő Thule 526 zárható gombbal rögzíthetők.
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RACKS
CARGO
BIKE
WATER

Thule EuroPower
WINTER

Az elektromos, downhill és nehéz kerékpárok
szállítása speciális igényekkel bír. A nagy teherbírású, robusztus és stabil Thule EuroPower tartó megfelel ezeknek az igényeknek. Megnövelt
keréksíntávolság a kerékpárok közötti nagyobb
térköz érdekében. A tartó bármilyen kerékpárés kerékméret esetén használható.
JELLEMZŐK
2x30 kg-os teherbírás, így elektromos és elektromos
Megnörásegítésű kerékpárok szállítására is alkalmas.
velt távolság a keréktartók között a kerékpárok közötti
nagyobb térköz érdekében. 1 Praktikus, pedállal dönthető
kialakítás a csomagtérajtó egyszerű elérése érdekében,
felhelyezett kerékpárok esetén is. 2 állítható, egy kézzel is
rögzíthető kialakítás, amelynek lezárásához kis erőkifejtés
is elegendő. 3 A kerékpárok kényelmes felszereléséhez
minden váztartó levehető. 4 Racsnis kerékrögzítő hosszú
Nagy vázpántokkal a kerekek egyszerű rögzítéséhez.
tartók a kerek és ovális vázak rögzítéséhez (22–80 mm).
A külső kerékpár a tartóhoz, a tartó pedig a gépkocsihoz
zárható.
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Thule EuroClick G2

Thule RideOn

Kerékpártartó olyan járművekhez, amelyek esetében
nem engedélyezett a vontatás. A tartóhoz mellékelve megtalálható minden rögzítőelem és tartozék,
hogy a kerékpártartót a vontatásra nem használható, környezetbarát/hibrid autódra szerelhesd.

dönthető kerékpártartóink alap modellje.

Ez az innovatív kerékpártartó két elemből áll:
Thule EuroClick G2 kerékpártartó vonóhorog-csatlakozóval, amely közKeresztrúd a gépvetlenül a gépkocsi fogadóegységéhez kapcsolódik.
kocsihoz tartozó fogadóegységgel és egy 13 pólusú csatlakozóval szerelt
elektromos huzalkészlet (kizárólag autószerelő műhelyben szerelendő).

JELLEMZŐK
Kompatibilis a Thule leszerelhető vonóhorgával.
Könnyű
Egyszerűen
és kompakt platform mindennapos használatra.
összehajtható a tárolás megkönnyítése érdekében, így a legtöbb
Praktikus, pedállal dönthető kialakítás a
csomagtérben elfér.
csomagtérajtó egyszerű elérése érdekében, felhelyezett kerékpáA kerékpárok kényelmes felszereléséhez minden
rok esetén is.
Racsnis kerékrögzítő hosszú pántokkal a
váztartó levehető.
Nagy váztartók a kerek és
kerekek egyszerű rögzítéséhez.
A külső kerékpár a
ovális vázak rögzítéséhez (22–80 mm).
tartóhoz, a tartó pedig a gépkocsihoz zárható.
Az ajánlott járművek felsorolását megtalálod a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.
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JELLEMZŐK
Kézzel dönthető kialakítás a csomagtérajtó egyszerű elérése
érdekében, felhelyezett kerékpárok esetén is.
Univerzális csatlakozó, a legtöbb vonóhoroghoz hozzákapcsolható.
A kerékpárokat puha pántok rögzítik.
A KIEGÉSzÍTŐKET Az 58–59. OLdALON TALáLOd.
TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 61. OLdALRA.

RACKS
CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule HangOn

Thule Xpress 970

Alap modell, könnyen használható tartó 3–4
kerékpár szállításához. Két méretben kapható: a
972 és 974 három kerékpárhoz, és a 9708 négy
kerékpárhoz.

Alap modell, gyorsan és könnyen használható tartó
2 kerékpárhoz. Tartsd a csomagtartóban rövidebb
kirándulásokhoz vagy a kerékpár iskolába történő
szállításához.

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

Teherbíró vonóhorog-csatlakozó, amely előzetes állítgatás
Puha, gumis váztartói biztosan rögzítik
nélkül rögzíthető.
A kerékpárok a talajszinttől
a kerékpárokat a helyükön.
A fokozott biztonság
kényelmes magasságban utaznak.
érdekében hevederekkel és fényvisszaverőkkel szerelve szállítjuk.
Laposra összehajtva egyszerűen tárolható.
A 972/9708
A 972/974
a csomagtérajtó elérése érdekében dönthető.
előkészítéssel rendelkezik 976-os világítótábla 9761-es adapterrel
(nem használható a 9708-nál) történő felszereléséhez.

Puha, gumis váztartói biztosan rögzítik a kerékpárokat a
A kerékpárok a talajszinttől kényelmes magassághelyükön.
A fokozott biztonság érdekében hevederekkel
ban utaznak.
Laposra összehajtva
és fényvisszaverőkkel szerelve szállítjuk.
Előkészítéssel rendelkezik 976-os világíegyszerűen tárolható.
tótábla 9761-es adapterrel történő felszereléséhez.
A KIEGÉSzÍTŐKET Az 58–59. OLdALON TALáLOd.
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 átsó ajtóra
H
szerelhető tartók

RACKS
CARGO
BIKE
WATER

Thule BackPac
WINTER

Kimagasló minőségű, rugalmas kialakítású tartó
furgonokhoz, minibuszokhoz és egyterű autókhoz. A tartó magas pozíciójának köszönhetően
látható marad a hátsó lámpatest és a rendszámtábla, felhelyezett kerékpárok esetén is. Adapterek felszerelésével akár három vagy négy
kerékpár is szállítható.
JELLEMZŐK
Az autóspecifikus készlettel a tartó többféle járműtípusra
Az autóval és a kerékpárokkal érintkeis felszerelhető.
ző összes felület gumibevonattal rendelkezik, amely extra
védelmet nyújt. 1 A kerékpárok kényelmes felszereléséhez
minden váztartó levehető. 2 A kerékméretnek megfelelően
állítható gyorskioldó pántok. 3 Két kerékpár szállítására
alkalmas – adapterekkel kiegészítve ez a kapacitás három,
Bővíthető keréksínek a
illetve négy kerékpárra bővíthető.
Laposra hajtható, így kezelése
nagyobb kerékpárokhoz.
A külső kerékpár a tartóhoz, a
és tárolása is egyszerű.
tartó pedig a gépkocsihoz zárható a Thule 567 zárral.
Az ajánlott járművek felsorolását megtalálod a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.
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Egészítsd ki Thule BackPac kerékpártartódat

1

2

3

Újabb egy vagy két kerékpárt kell szállítanod?
A Thule 973-23 adapter két kerékpárról háromra bővíti
a Thule BackPac szállítókapacitását, a 973-24-es adapter pedig háromról négyre.
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Thule ClipOn High

Thule ClipOn

Könnyen felszerelhető, 2 kerékpáros összehajtható
tartó kombikhoz és ferdehátú autókhoz. A tartó
magas pozíciójának köszönhetően látható marad
a hátsó lámpatest és a rendszámtábla, felhelyezett
kerékpárok esetén is.

3 kerékpáros tartó gyorszárral és praktikus
megoldásokkal kombikhoz és ferdehátú autókhoz.

JELLEMZŐK
Az autóval és a kerékpárokkal érintkező összes felület gumibevonattal rendelkezik, amely extra védelmet nyújt. 1 Az egyedi
gyorszáras rendszerrel egyszerűen felszerelhető a hátsó ajtóra.
2 A kerékméretnek megfelelően állítható gyorskioldó pántok.
Bővíthető keréksínek a nagyobb kerékpárokhoz. 3 Gyorsan
A külső kerékpár a
összehajtható, így tárolása egyszerű.
tartóhoz zárható.

JELLEMZŐK
Az autóval és a kerékpárokkal érintkező összes felület gumibevonattal rendelkezik, amely extra védelmet nyújt. 1 Az egyedi
gyorszáras rendszerrel egyszerűen felszerelhető a hátsó ajtóra.
2 Gyorsan összehajtható, így tárolása egyszerű. 3 Csatlakoztatható hozzá a Thule 976 világítótábla.
Az ajánlott járművek felsorolását megtalálod a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.
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útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.
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RACKS
CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule FreeWay

Thule InDoor

3 kerékpáros, alap modell, hátsó ajtóra szerelhető
kerékpártartó ferde- és lépcsőshátú autókhoz.

A legjobb módszer a kerékpárok autón belüli szállítására, vagy az otthoni garázsban történő tárolására.

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

Az autóval és a kerékpárokkal érintkező összes felület gumiCsatlabevonattal rendelkezik, amely extra védelmet nyújt.
koztatható hozzá a Thule 976 világítótábla.

Egyes autótípusoknál a szállítási kapacitás három kerékpárra
bővíthető a Thule 593 beltéri adapterrel.

Az ajánlott járművek felsorolását megtalálod a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.

Az ajánlott járművek felsorolását megtalálod a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT LAPOZZ A 61. OLDALRA.
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Egészítsd ki kerékpártartódat

Thule EuroClassic G5/G6 9281 kerékpáradapter
Növeld meg Thule EuroClassic G5/G6 típusú tartód
kapacitását egy újabb kerékpárhellyel a 928-1-es Thule
kerékpáradapter segítségével. Bármilyen kerékpár- és
kerékméret esetén használható.

Thule EasyFold 931-1 hordozótáska
A Thule EasyFold szállításakor
és tárolásakor megvéd a kosztól Téged és a gépkocsid is.

Thule 9152 rakodórámpa
Kényelmes, eltávolítható rámpa
a kerékpárok fel- és lerakásának megkönnyítéséhez. Thule
EasyFold, EuroPower, EuroClassic
G6 LED, illetve EuroWay G2 tartóhoz használható.

Thule 981 kerékpárváz-adapter
Teleszkópos adapter a nem szabványos
vázgeometriájú, női vázas, BMX, downhill stb.
kerékpárok lehető legegyszerűbb rögzítéséhez.
A nyeregcső és a kormány közé rögzítendő. A
kerékpárokat függesztve rögzítő kerékpártartókhoz használatos.

Thule 982 kerékpárváz-adapter

Thule 9042 és 9202
off-road adapter
9042-es adapter a Thule
EuroClassic G6 LED (illetve a
Thule EuroClassic G5) rögzítéséhez olyan autóra, amelynek
pótkereke kívül található.
A 9202-es adapter a Thule
EuroWay G2 tartóhoz való.

Vázadapter a nem szabványos vázgeometriájú,
női vázas, BMX, downhill stb. kerékpárok lehető
legegyszerűbb rögzítéséhez. Alkalmas a külön
védelmet igénylő, érzékeny karbonvázak szállítására is. A kerékpárokat állítva rögzítő kerékpártartókhoz használatos.

Thule 9772 kerékadapter
Speciális védelmet nyújt országúti és MTB kerékpárokhoz. A heveder és a felni közé helyezve
óvja a hegyikerékpár felnijét, illetve segít rögzíteni az országúti kerékpár kerekét.

510-0083
120x120 mm

Thule 9762 rendszámtábla

Thule 9902 harmadik féklámpa

Thule 976 világítótábla

A kerékpártartó rendszámtábla-tartójába helyezendő üres rendszámtábla, amely olyan országokban használatos, ahol nem engedélyezett az
autó eredeti rendszámtáblájának levétele. Írhatsz
rá kézzel, de öntapadós matricát is használhatsz.

Kiegészítő olyan esetekre, amikor a csomag
vagy a kerékpártartó eltakarja az autó hátsó
lámpáit. Kifejezetten hátulra rögzíthető Thule
termékeken és kerékpártartókon való használatra készül.

Képes ellátni az autó legfontosabb hátsó lámpáinak feladatát. Egyszerűen felszerelhető a 9761-es
világítótábla-adapterrel (Thule HangOn 972/974,
Thule Xpress 970), illetve pántok segítségével
(Thule HangOn 9708).

Thule 9906 adapter

Thule 9907 adapter

Ha az autó 7 pólusú elektromos aljzattal rendelkezik, ez az adapter lehetővé teszi a Thule 13
pólusú termékeinek csatlakoztatását.

Ha az autó 13 pólusú elektromos aljzattal rendelkezik, ez az adapter lehetővé teszi a Thule 7
pólusú termékeinek csatlakoztatását.

906

13 Pin Adapter
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A Thule SlideBar hihetetlenül egyszerűvé teszi a
kerékpárok autóra történő felhelyezését, hiszen a
rúd a karosszéria mindkét oldala irányában kicsúsztatható. Tekintsd meg a 14. oldalt.

RACKS

Thule SlideBar 891-893

CARGO

Thule BikeCase 836
Egy országúti vagy MTB kerékpár szállítására szolgál. Részei: 2 habszivacs lap, 1 műanyag védőlap, 1 hordtáska, 1 szerszámtáska, 1 lánc-/csőtakaró. Belső méret: 114x74x24 cm. Külső méret: 119x77x26 cm.

BIKE

Thule 545-2 keréktartó

Különleges kialakítású, csúcsminőségű táska,
amelynek speciális bélése óvja a kereket szállítás
és tárolás közben. A belső zsebben kisebb
szerszámoknak és egyebeknek is van hely. Erős
nejlon fül. A Thule OutRide kitűnő kiegészítője.
Legfeljebb 29" kerékátmérőhöz (∅ 74 cm).

Tartó szabványos tengelyű első kerék
szállításához. Tárcsafékkel szerelt kerék
szállítására is alkalmas. Használaton
kívül összehajtva tárolható. Felszerelhető WingBar Edge, WingBar, SlideBar,
AeroBar és Thule SquareBar rúdra. A
Thule OutRide kitűnő kiegészítője.

WATER

Thule 563 XL keréktáska

WINTER

Thule 561-1, adapter 15 mm-es
tengelyátmérőhöz
Thule OutRide 561 mellé – 15 mm-es
tengelyátmérőjű kerékpárokhoz

Thule 538 acélhuzal zár

Thule Egykulcsos rendszer

Műanyaggal bevont, 180 cm hosszú
acélsodrony, amely szinte bárminek a
lezárására használható. Zárvédelemmel
ellátva.

Kerüld el a különféle kulcsok használatából fakadó
gondokat; szerezd be a Thule Egykulcsos rendszert, és
egyetlen kulccsal zárhatod minden Thule eszközödet.
4, 6, 8 és 12 záras készletben kaphatók. További információkért tekintsd meg a www.thule.com oldalt.

Thule 957 zár
Thule HangOn és RideOn vonóhoroghoz
zárására szolgál.

Thule 526/527 zárható gomb
Hátulra szerelt kerékpártartókhoz való
kiegészítő. Zárja a váztartót.
Cikkszám: 526 = 2-es csomag
Cikkszám: 527 = 4-es csomag

Thule kerékpárállvány 5781

Thule 9771 fali akasztó

Szabadon álló tartó maximum 2 kerékpár tárolására. A kerékpárakasztó karok
magasságban állíthatók, és V alakú
kerékpártartókkal rendelkeznek.

A kerékpárok és kerékpártartók praktikus tárolására szolgál. Teherbírása
40 kg.
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Tetőre szerelhető
kerékpártartók
Név

Thule ProRide

Thule OutRide

Thule FreeRide

591

561

532

1

1

1

20

17

17

Kerékpárok max. száma
Teherbírás (kg)
Kerékpár rögzítése
Szállítható vázméretek (mm)

Váz/kerék

Első villa/hátsó kerék

Váz/kerék

∅ legfeljebb 100*

Összes

∅ 22–70*

Összes

Összes

Összes

Szállítható kerékméretek
Önbeállító váztartó

•

Állítható gyorskioldó pántok
kerekekhez

•

•

•

A kerékpárt a tartóhoz lehet zárni

•

•

•

A tartót a csomagtartóhoz lehet
zárni

•

•

•

Rögzíthető a jobb, illetve bal oldalra

•

•

•

WingBar, SlideBar és AeroBar rúdra
szerelhető

•

•

•

SquareBar rúdra szerelhető

•

•

•

Adapter T-horonyhoz (20x20 mm)1

Tartozék

Tartozék

Tartozék

Adapter T-horonyhoz (30x23 mm)2

889-1

889-3

889-3

TÜV-tanúsítvány

•

•

•

Teljesíti a City Crash szabvány
előírásait

•

•

•

Alumínium.
Rendkívül egyszerűen felszerelhető.
*Kör keresztmetszetű váz:
22–80 mm,
ellipszis keresztmetszetű váz:
80x100 mm.

Alumínium.
Tárcsafékkel szerelt kerékpárokhoz is használható. Adaptert
tartalmaz a 20 mm-es tengelyt
befogó villákhoz.

* Ellipszis keresztmetszetű váz,
max. 65x80 mm.

Egyéb

	A WingBar Edge, WingBar,
SlideBar és AeroBar tartókhoz
használható.
2
	Felszerelhető például egyes
eredeti BMW és Renault tetőcsomagtartókra.
1

Vonóhorogra
szerelhető
kerékpártartók
Név

Thule EasyFold

Thule EuroWay G2
921

Thule EuroRide

928

929

923

941

3 (928-1-es adapterrel 4)

943

2

3

2

3

60

46

51

36

45

2

2 (928-1-es adapterrel 3)

Teherbírás (kg)

60

51

Kerékpár max. tömege (kg)

30

25

25

24

24

20

20

Keréktávolság (cm)

22

20

20

19

19

17

17

123 x 61
(31 x 61 x 68
összehajtogatott
állapotban)

137 x 48

137 x 65

102 x 55

102 x 73

105 x 58

105 x 75

14,1

Kerékpárok max. száma

Méret (cm)

Tömeg (kg)
Szállítható vázméretek (mm)

16,9

17,4

20,5

12,7

15,8

22–80

22–80

22–80

22–80

22–80

17,9
20–70

Racsnis csatok

Racsnis csatok

Racsnis csatok

Racsnis csatok

Racsnis csatok

Levehető váztartók

•

•

•

•

•

A kerékpárt a tartóhoz lehet zárni

•

•

•

•

•

Kiegészítő: 526/527

A tartót az autóhoz lehet zárni

•

•

•

•

•

•

Lábpedál

Lábpedál

Lábpedál

Lábpedál

Lábpedál

•

•

•

•

Kerekek rögzítése állítható tartókra

Billentőfunkció, kerékpárral együtt
9152-es rakodórámpával használható

•

Hátsóajtóra szerelt pótkerékkel
rendelkező autókra rögzíthető
Hátsó lámpák
Tápaljzat
TÜV/EuroBE-tanúsítvány
Teljesíti a City Crash szabvány
előírásait
Egyéb
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Thule EuroClassic G6 LED

932

9042-es pótkerékadapterrel
•

LED

7 pólusú (9907-es
adapterrel 13 pólusú)

13 pólusú
(9906-os adapterrel 7 pólusú)

•

•

•

•

9902-es harmadik féklámpa
beszerezhető.
A 928-1-es adapter esetén a kerékpár
legfeljebb 15 kg lehet.

Állítható pántok

•
Kézi működtetésű

9202-es pótkerékadapterrel
•

•

Állítható pántok

•

7 pólusú
(9907-es adapterrel 13 pólusú)

•

•

•

•

7 pólusú
(9907-es adapterrel 13 pólusú)

•

•

RACKS

Hátsó ajtóra
szerelhető
kerékpártartók
Thule
BackPac

Thule
ClipOn High

Thule
ClipOn

Thule
FreeWay

Thule
Indoor

9105

9106

9103

9104

968

592

2

2

3

3

3

2 (593-as adapterrel 3)

Teherbírás (kg)

60

30

30

45

45

45

Tömeg (kg)

14

10

12,9

6,1

7,1

5,1

Kerékpárok max. száma

BackPac kittel

Tartó rögzítése

BIKE

973
2 (973-23-as
adapterrel 3,
illetve 973-23-as
+ 973-24-es
adapterrel 4)

Gyorszáras rögzítési rendszer

Gyorszáras rögzítési rendszer

Állítható pántok

Az autó
belterében

Szállítható vázméretek (mm)

22–80

22–80

Összes

Összes

Összes

Szállítható kerékméretek

Összes

Összes

Összes

Összes

Összes

Gumibevonatos váztartó

•

•

•

•

Gyorskioldó
pántok

Kerekek rögzítése állítható
tartókra
A kerékpárt a tartóhoz lehet
zárni
Felhelyezett tartó és kerékpárok mellett is hozzáférhető a
csomagtér

•
•

TÜV-tanúsítvány

A hátsó lámpatestet
és a rendszámtáblát nem elfedő
pozíció.

Egyéb

•

•

•

•

•

•

•

•

538-as kiegészítő

•

538-as kiegészítő

•

•

•

Tartalmazza a
kerékpárok rögzítésére szolgáló
erős hevedereket.
Négyajtós típusra
is felszerelhető.

Alumínium.
Az autó
belterében
rögzítendő.

•

A hátsó lámpatestet és a
rendszámtáblát nem elfedő pozíció.
9902-es harmadik féklámpa elérhető.

Egyszerűen felszerelhető rugalmas
rögzítéssel.
Tartalmazza a kerékpárok rögzítésére
szolgáló erős hevedereket.

WINTER

Kiegészítő: 567

•

Gyorskioldó pántok

•

A tartót az autóhoz lehet zárni

•

WATER

Levehető váztartók

•

CARGO

Név

Az ajánlott autótípusok listáját keresd meg a nyomtatott Thule útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.

Thule EuroPower

Thule EuroClick G2

916

919

Thule RideOn

Thule HangOn

9502

9503

972

9708

Thule Xpress
974

970

2

2

2

3

3

4

3

2

60

46

30

45

45

60

45

30

30

24

17

17

15

15

15

15

25

19

15

15

118 x 63

102 x 55

105 x 55

105 x 75

47 x 54

47 x 64

47 x 54

50 x 54

18,4

17,0

9,5

12

7,2

10,3

7,2

4,3

22–80

22–80

Összes

Összes

Összes

Összes

Összes

Összes

Racsnis csatok

Racsnis csatok

Állítható pántok

Állítható pántok

•

•

•

•

538-as kiegészítő

538-as kiegészítő

538-as kiegészítő

•

•

Kiegészítő: 957

Kiegészítő: 957

Lakattal

Lábpedál

Lábpedál

Kézi működtetésű

•

•

9042-es
pótkerékadapterrel

9202-es pótkerékadapterrel

•

•

7 pólusú (9907-es adapterrel 13 pólusú)

13 pólusú
(9906-os adapterrel 7 pólusú)

•

Kézi működtetésű

•

Kiegészítő: 976

Kiegészítő: 976

7 pólusú
(9907-es adapterrel 13 pólusú)

•
•

•
A csatlakozókészlettel együtt használandó. Lásd a Thule útmutatót.

•

•

•

•

•

9761-es adapter szükséges a 976-os
világítótábla 972-es, illetve 974-es tartókra
történő felszereléséhez.

•
Tartalmazza a
kerékpárok rögzítésére szolgáló
pántokat.

61

Water

3

A vízhez és azon túlra.
Az emberiség különféle módokat talált a víz legyőzésére, amelyek
közül valószínűleg a kajak, a kenu, a szörfdeszka és a wakeboard a
legszórakoztatóbb. A Thule kötelékében küldetésünknek tekintjük,
hogy felszerelésedet a vízhez tudd szállítani, ezért ultrabiztonságos
tartókat fejlesztünk, amelyeket könnyű felszerelni, helytakarékosak,
és amelyek erős pántokkal és védőbetétekkel vannak ellátva.
Velünk egyben és biztonságban érhetsz a vízpartra. Azután már
csak rajtad áll, hogy sodródsz az árral, vagy szembeszállsz a
hullámokkal.

64

4

RACKS

1

CARGO
BIKE
WATER

2

WINTER

5

JELLEMZŐK

6

1 Nagy szögben ledönthető, hogy a kajak le- és felpakolása a lehető legkönnyebb
legyen. 2 Különleges teleszkópos kialakítás, beépített pánttal. 3 A Thule Quick
draw kampóját elég az autóhoz és a hajóhoz kapcsolni, majd megrántani, és már
indulhatsz is. Kétdarabos kiszerelésben kapható. Tökéletes a hajóorr és a hajófar
rögzítéséhez. 4 Ez az innovatív zárható heveder meggátolja, hogy a tetőtartóra
fogatott kajakot, illetve az egyéb felszerelést eltulajdonítsák. 5 A Thule Boxlift 571
boxemelő segítségével könnyedén felemelheted a tetőboxot a garázs mennyezetéhez. Az emelő ugyanilyen tökéletes megoldás kajak, illetve szörfdeszka tárolására is.
6 Thule 855 többcélú tartó akár három evező, lapát stb. szállítására is alkalmas.
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Thule K-Guard 840
A Thule K-Guard maximálisan megbízható és
biztonságos – vélhetően a létező legjobb kajakszállítási megoldás. Tölts kevesebb időt a fel- és
lepakolással, inkább evezz többet.
TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 68. OLdALRA.

Egészítsd ki Thule K-Guard tartódat

JELLEMZŐK
1 A gumitámaszok képesek felvenni a különféle kajakok formáját,
ezzel megfelelően elosztva a kajak testére jutó nyomást. 2 A legelső
olyan kajakszállító megoldás, amelynél mind a kajakot hozzá lehet
zárni a tartóhoz (zárható, acélszálakkal átszőtt pánttal), mind pedig
a tartót a tetőtartóhoz. 3 Nagy szögben ledönthető, hogy a kajak
Használd a Thule
le- és felpakolása a lehető legkönnyebb legyen.
SlideBar, WingBar, illetve AluBar rúd T-hornyát, vagy fogasd fel a
Rendkívül egyszerűen és gyorsan felerősíthető a
SquareBar köré.
Elegáns alumínium kialakítás.
A City Crash tesztek
tetőtartóra.
alapján legfeljebb 45 kg-os kajakok szállítására ajánlott.

1

2

Thule SlideBar 891-893
A Thule Slidebar hihetetlenül egyszerűvé teszi a kerékpárok, kajakok és kenuk felhelyezését, hiszen a rúd a
karosszéria mindkét oldala irányában kicsúsztatható.
Tekintsd meg a 14. oldalt.

66

3

Prémium megjelenésű állószörftartó (SUP) univerzális és biztonságos rögzítési kialakítással.

RACKS

Thule SUP Taxi 810

JELLEMZŐK
CARGO

TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 69. OLdALRA.

WATER

BIKE

Exkluzív, teleszkópos kialakításának köszönhetően
700–860 mm széles deszkák rögzítésére is használható.
A nagy teherbírású, acéllal megerősített heveder és
rugóval terhelt záróbütyök páratlan biztonságot nyújt a
Integrált rögzítőpánt a könnyű és kényeldeszkáknak.
Az időjárás viszontagságainak ellenálló
mes pakoláshoz.
puha bélés védelmet nyújt a deszkáknak a szállítás során.
4 egykulcsos zár (tartozék). 2 a hevederek lezárásához,
Speed-Link™ rögzítési
2 a Speed-Link™ rögzítéséhez.
rendszerrel a tetőtartóra történő felszerelés kényelmes és
Két deszkához használható.
szerszám se kell.

Thule Hull-a-Port Pro 837
WINTER

Ez a prémium kategóriás függőleges tartó a
maximális erőt és védelmet kimagasló sokoldalúsággal kombinálja, és még használaton kívül le
is hajtható.
JELLEMZŐK
A csomagtartó magasságáig lehajtható, így nem kell leStabil, helytakarészerelni a garázsba történő beálláshoz.
Vastag filcréteggel borított betétek óvják
kos kialakítás.
Erős hevederek rögzítik szilárdan a kajakot.
a hajótestet.
A csatot körülvevő gumibetét védi az autót és a kajakot
Legfeljebb 45
a karcolódástól pakoláskor és szállításkor.
kilós kajakok szállítására ajánlott.
TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 68.
OLdALRA.

Thule Hull-a-Port 835-1
Ez az alap, J formájú tartó a 4 ponton
érintkező, állítható burkolatnak és az acél
kialakításnak köszönhetően kimagasló hordozási
lehetőségeket és védelmet kínál.
JELLEMZŐK
Széles nyílású, J formájú profil a könnyebb fel- és lepakoStabil, helytakarékos kialakítás.
Vastag
lás érdekében.
Erős
filcréteggel borított betétek óvják a hajótestet.
A csatot körülhevederek rögzítik szilárdan a kajakot.
vevő gumibetét védi az autót és a kajakot a karcolódástól
Legfeljebb 45 kilós kajakok
pakoláskor és szállításkor.
szállítására ajánlott.
TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 68. OLdALRA.
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Thule 874 Kajakszállító

Thule Hydroglide 873

Thule 520-1 Kajaktámasz

Tökéletesen idomul a kajak alakjához.

Egyetlen ember is képes könnyedén
felrakodni.

1–2 kajak, illetve kisméretű csónakok
vagy szörfdeszkák szállítására.

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

Négy állítható gumitámasz tartja stabilan
Erős hevedea kajakot szállítás közben.
A csatot
rek rögzítik szilárdan a kajakot.
körülvevő gumibetét védi az autót és a
kajakot a karcolódástól pakoláskor és szálEgyszerűen felszerelhető Thule
lításkor.
SquareBar rúdra, illetve T-hornyos rudakra
(tartozéka a T-horonyhoz való adapter).

A filcbetétes hátsó támaszok megkönynyítik a felrakodást. Egyszerűen csúsztasd
Az erős hevea kajakot az autó tetejére.
derek és az elülső tartó állítható gumitámaA csatot
szai stabilan rögzítik a kajakot.
körülvevő gumibetét védi az autót és a
kajakot a karcolódástól pakoláskor és szálEgyszerűen felszerelhető Thule
lításkor.
SquareBar rúdra, illetve T-hornyos rudakra
(tartozéka a T-horonyhoz való adapter).

Heveder hossza: 2x275 cm, a csomag
Polipropilén csatvédő bevorésze.
Egyszerűen felszerelhető Thule
nat.
SquareBar rúdra, illetve T-hornyos rudakra
(tartozéka a T-horonyhoz való adapter).

Tartó vízisportfelszerelésekhez
Név

Szállítható eszköz

Thule
K-Guard

Thule
Hull-a-Port Pro

Thule
Hull-a-Port

Thule
kajakszállító

Thule
Hydroglide

840

837

835-1

874

873

kajak

kajak

kajak

kajak

kajak

45 kg

1 kajak

1 kajak

1 kajak

1 kajak

Heveder hossza (cm)

2 x 400

2 x 275

2 x 275

2 x 400

2 x 400

Gumibevonatos csat

•

•

•

•

•

Szörfdeszka vagy kisméretű hajó

Szörfdeszka vagy kisméretű hajó

Teherbírás

Minden árbocmérethez alkalmas
Egyéb hajótestekhez is használható

1

68

Szörfdeszka vagy kisméretű hajó

Zár

•

Kiegészítő: 841 vagy 538

Kiegészítő: 841 vagy 538

Kiegészítő: 841 vagy 538

Kiegészítő: 841 vagy 538

WingBar, SlideBar, AeroBar és ProBar
rúdra szerelhető

•

•1

•1

•

•

SquareBar rúdra szerelhető

•

•

•

•

•

TÜV-tanúsítvány

•

•

•

•

•

A rudak körüli rögzítéshez, illetve a Thule SlideBar T-hornyába illesztéshez 886-os adapter szükséges.

RACKS
CARGO
BIKE

Thule 579 Kenuszállító

Thule 832 Hullámszörfszállító

Kenuk és egyéb kisméretű hajók
szállítására alkalmas tartó.

Thule 533/833 szörfszállító
Egy szörfdeszka és két árboc szállítására alkalmas.

JELLEMZŐK
Puha támasztóbetétek nyújtanak védelHevederes rögzítésű.
Egy kenu
met.
vagy kisméretű hajó szállítására alkalmas.

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

Hevederes rögzítésű.
533-as a Thule
SquareBar rúdhoz, illetve 833-as a Thule
WingBar, Thule SlideBar, Thule AluBar és
A védőbetétek
Thule ProBar rúdhoz.
megtalálhatók a termék csomagjában.

WINTER

A szörfdeszka védelmet nyújtó, puha
Hevederes rögzítésű.
gumitartóba fekszik.
Legfeljebb két szörfdeszka szállítására
alkalmas.

WATER

Kifejezetten szörfdeszkák
szállításához készül.

Egészítsd ki a vízisport-felszerelésed tartóját

Thule 839
Waterslide

Thule 320
Rögzítőszem

Thule 841 zárható
heveder

Óvd a járművedet a hajó
fel- és lepakolásakor. A
csúszásmentes alsó oldal
és a két rúdpánt tartja a helyén fel-,
illetve lepakolás során. A sima felső
felület megvédi a hajót és a járművet
akkor is, ha egymáshoz érnek.

Ha a tartót Thule SlideBar rúdra rögzíted, a csúsztatási funkció használatához
szükséged lehet Thule Rögzítőszemre.
A Thule Rögzítőszemet a T-horonyba
kell rögzíteni, majd ahhoz erősítheted a
hevedereket.

Ez az innovatív zárható
heveder meggátolja,
hogy a tetőtartóra fogatott kajakot, illetve egyéb
felszerelést eltulajdonítsák.

Thule
kajaktámasz

Thule
kenuszállító

Thule
Sup Taxi

Thule
szörfszállító

Thule Quick Draw 838
Tökéletes a hajóorr és
a hajófar rögzítéséhez.
A Thule Quick Draw
kampóját elég az autóhoz
és a hajóhoz kapcsolni,
majd megrántani, és már
indulhatsz is. Kétdarabos
kiszerelésben kapható.

Thule
hullámszörfszállító

520-1

579

810

kajak

kenu

állószörf

2 kajak

1 kenu

25 kg vagy 2 állószörf

2 x 275

2 x 400

2 x 275

2 x 275

•

•

•

•

•

•

Szörfdeszka vagy
kisméretű hajó

Kisméretű hajó

841-as kiegészítő

Kiegészítő: 841 vagy
538

•
•

533

•

832

855

szörfdeszka és árboc

hullámszörf deszka

Árboc, lapát stb.

1 szörfdeszka + 2 árboc

1-2 szörfdeszka

1–3 evező

2 x 180

2 x 35

Legfeljebb 10 cm-es
átmérőig.

Szörfdeszkák
•

•

Árbocok, egyebek
Kiegészítő: 841 vagy
538

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kiegészítő: 841 vagy 538

•

•

833

•
•

Thule többcélú szállító

69

Winter

3

Havas kalandok
biztonságban.
A síelés külön kategóriát képvisel a szabadtéri tevékenységek
között. Ehhez próbálunk igazodni sítartóinkkal, amelyek valóban
kitűnnek a versenytársak közül. Minden Thule sítartó egyszerűen
felszerelhető, a fel- és lepakolás pedig egyszerű bármilyen időjárási
körülmények között. Emelt magasságuknak köszönhetően csökken
a tető sérülésének valószínűsége, méretük pedig megnövelhető,
hogy legyen helye azoknak a bizonyos utolsó pillanatban felmerülő
dolgoknak is. Téli termékcsaládunk részét képezik hóláncaink is. A
nyílt fehér terep megközelítése nem gond – akkor sem, ha onnan
csak lefelé visz az út.

72

RACKS

1

CARGO
BIKE

2

WATER
WINTER

4 5

JELLEMZŐK
1 A díjnyertes Easy-fit hólánccsaládot személygépkocsikhoz és SUV járművekhez
terveztük. A legújabb technológiákat ötvözi a kifinomult megjelenéssel. 2 A sítartót
egyszerű kézmozdulattal, kényelmesen ki lehet csúsztatni, így anélkül lehet fel- és
lepakolni a léceket, hogy ehhez rá kellene hajolni az autó tetejére. 3 A K-Summit
család a legexkluzívabb hóláncokat tartalmazza, amelyek mind kiemelkedően
felhasználóbarátok. Az egy kézzel használható racsnis rendszerrel egyszerűen
rögzíthető. 4 A különlegesen nagy nyomógombok még kesztyűben is könnyen
nyithatóvá teszik a sítartót. 5 Síléceidet a sítartóhoz zárhatod – a sítartót pedig a
csomagtartóhoz.
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 artó télisportT
felszerelésekhez

RACKS
CARGO

Thule Deluxe 726/727/740

A sítartót egyszerű kézmozdulattal, kényelmesen ki
lehet csúsztatni, így anélkül lehet fel- és lepakolni a
léceket, hogy ehhez rá kéne hajolni az autó tetejére.

Egyedi áramvonalas forma alumíniumból.

Állítható magasságának köszönhetően képes megakadályozni, hogy a magas kötések sérülést okozzanak az autó tetején.
A különlegesen nagy nyomógombok könnyen nyithatóvá
Három méretben kapható, és akár hat pár
teszik a sítartót.
síléc vagy négy hódeszka szállítására is alkalmas.
További részletekért lapozz a 79. oldalra.

WINTER

A tartó kicsúsztatható a fel- és lepakolás egyszerűbbé tétele
Kihúzható a könnyebb fel- és lepakoláshoz, hogy
érdekében.
ne kelljen az autó tetejére hajolni, és így elkerülhető legyen a ruEgyedi
házatod összepiszkolása, illetve az autó megkarcolása.
Megemelt kialakítása
áramvonalas forma alumíniumból.
megakadályozza, hogy a magas kötések sérülést okozzanak az
A különlegesen nagy nyomógombok könnyen
autó tetején.
Legfeljebb hat pár
nyithatóvá teszik a sítartót.
síléc vagy négy hódeszka szállítására alkalmas.

JELLEMZŐK
WATER

JELLEMZŐK

BIKE

Thule Xtender 739

További részletekért lapozz a 79.
oldalra.

Thule Snowpro Uplifted 748

Thule Snowpro 745/746

Magas kötéssel rendelkező sílécekhez.

Síelők ezrei tesztelték a világ minden táján.

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

Legfeljebb négy pár síléc vagy két hódeszka szállítására
A tartó magassága 30 mm-rel növelhető a magas
alkalmas.
kötéssel szerelt sílécek szállításához.

Három méretben kapható, és 3–6 pár síléc vagy 2–4 hódeszka
szállítására alkalmas.
További részletekért lapozz a 79. oldalra.

További részletekért lapozz a 79. oldalra.
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Hóláncok

76

RACKS
CARGO
BIKE
WATER

Thule Easy-fit család
WINTER

Az innovatív Thule Easy-fit 12 másodperc alatt
felszerelhető a kerékre, így a világ leggyorsabban felszerelhető hólánca és egyben Guinness
világrekorder is. Már kapható SUV járművekhez (Thule Easy-fit SUV) és nagy teljesítményű
személygépkocsikhoz (Thule Easy-fit CU-10)
használható új változatokban is.
JELLEMZŐK
1 A központi alumínium rúd képezi a feszítőrendszer
alapját: nyisd le az integrált pedált, majd lábbal lenyomva
kapcsold be az önfeszítést. A lánc az autó indulásakor
automatikusan ráfeszül a kerékre. 2 A belső íves merevítő tökéletes rögzítést tesz lehetővé, a felszerelés a kerék
tetejétől kezdődik. 3 Hegesztett, S alakú acélszemek
kötik össze az alumínium rudat a belső íves merevítővel.
4 Automatikus kioldás – elég megnyomni az alumínium
A
rúdon található piros gombokat, és a lánc kioldódik.
felszerelés magától értetődő, és a kerék felső részétől az
Praktikus és strapabíró táska jól látható
alja felé történik.
utasításokkal, amely térdelőszőnyegként is használható felés leszereléskor.

TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A 79. OLdALRA.

1

2

3

4
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Thule K-Summit

Thule CK-7

A személyautókhoz elérhető legötletesebb külső lánc

A világ legvékonyabb hólánca

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

0 mm hézag a kerék mögött.
A kerék eredeti csavarjára
Az innovatív racsnis rendszer biztosítja a könnyű
rögzítendő.
A rugóscsavarok csökkentik a lánc mozgáfelszerelhetőséget.
sát a futófelületen, és többféle abroncsméret esetén is tökéletes
Taposólánc különleges, fémszeilleszkedést tesznek lehetővé.
gecses, fröccsöntött műanyag karmok és különleges ötvözött
Nem érintkezik a könnyűfém felnikkel.
acéllánc váltakozásával.
A behajtható karmoknak köszönhetően könnyedén tárolható
Innovatív kialakítás.
Kapható tosaját praktikus táskájában.
vábbá: Thule K-Summit XL, illetve Thule K-Summit XXL a kisebb,
illetve nagyobb SUV járművekhez.

7 mm-es láncszemek a belső térközben és a futófelületen.
Lentről felfelé történő felszerelés a belső rugalmas kábelKülönleges, csavart láncszemek, a lánc
nek köszönhetően.
Kimagasló vezetési kényelem.
vastagsága mindössze 7 mm.
A tökéletes láncfeszességről mikroszabályozó rendszer gonA rögzítőhorgok zárt kialakítása miatt a lánc nem
doskodik.
Csúszásgátlós műanyag ütközők védik a
csavarodhat össze.
Színes megkülönböztetés az
könnyűfém felniket (opcionális).
illesztési pontokon.
TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A KÖVETKEzŐ OLdALRA.

TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A KÖVETKEzŐ OLdALRA.

Thule CS-10

Thule CL-10

Thule CB-12

Ötletes hólánc automatikus kioldóval.

Megerősített jégtörő láncszemek és
automatikus feszességszabályozás.

Egyszerűség és robusztus kialakítás

JELLEMZŐK

JELLEMZŐK

10 mm-es láncszem a belső térközben.
Külső gyorskioldó rendszer: a különleges
kar meghúzásával eltávolítható a hólánc.
Önfeszítő rendszer: egyetlen megállással
Mikroszabályozó
felszerelhető a lánc.
rendszer gondoskodik a tökéletes láncfeCsúszásgátlós műanyag ütköszességről.
zők védik a könnyűfém felniket (opcionális).
Kapható SUV járművekhez és lakóautókhoz is.

10 mm-es láncszem a belső térközben.
Önfeszítő rendszer: egyetlen megállásAszimmetrikus
sal felszerelhető a lánc.
gyémánt mintázat jégtörő láncszemekkel.
Mikroszabályozó rendszer gondoskodik a
Csúszásgátlós
tökéletes láncfeszességről.
műanyag ütközők védik a könnyűfém felniKapható SUV járművekket (opcionális).
hez és furgonokhoz is.

12 mm-es láncszemek a belső térközben
Kézi feszítőrendszer:
és a futófelületen.
egy megállás szükséges a lánc felszereléA
séhez, egy pedig a meghúzásához.
rögzítőhorgok zárt kialakítása miatt a lánc
Kapható SUV járnem csavarodhat össze.
művekhez, lakóautókhoz és furgonokhoz is.

TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A KÖTOVáBBI RÉSzLETEKÉRT
LAPOzz A KÖVETKEzŐ
OLdALRA.
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VETKEzŐ OLdALRA.

JELLEMZŐK

TOVáBBI RÉSzLETEKÉRT LAPOzz A KÖVETKEzŐ OLdALRA.

Tartó télisportfelszerelésekhez
Név

Thule
Xtender

Thule
Deluxe

Thule
Snowpro

Thule Snowpro
Uplifted

739

740

726

727

745

746

748

Sílécpárok, illetve hódeszkák maximális száma

6/4

3/2

4/2

6/4

3/2

4/2

4/2

Rakodási szélesség (cm)

60

30

40

60

30

40

40

•

•

•

•
•

•

Extra méretű nyomógomb
Széles gumivédő

•

•

•

•

Hely a magas síkötéseknek

•

•

•

•

•

A sílécet a tartóhoz lehet
zárni

•

•

•

•

•

•

•

A tartót a csomagtartóhoz
lehet zárni

•

•

•

•

•

•

•

WingBar, SlideBar és
AeroBar rúdra szerelhető

•

•

•

•

888-as adapterrel

888-as adapterrel

887-es adapterrel

•

SquareBar rúdra szerelhető

•

•

•

•

•

•

•

TÜV-tanúsítvány

•

•

•

•

•

•

•

Egyéb

Alumínium.
Kicsúsztatható a fel- és
lepakolás egyszerűbbé
tétele érdekében.

Alumínium.
25 mm-es magasságnövelő adapter része a csomagnak.
AeroBar rúdra szerelve magassága nem növelhető.

30 mm-rel
emelt magassága helyet
biztosít a magas
síkötéseknek.

Hóláncok
Név

Egyszerűsített rögzítés

Thule
Easy-fit család

Thule
K-Summit család

Thule
CK-7

Thule
CS, XS modellek

Thule
CL, CG, XG modellek

Thule
CB, CD, XB, XD
modellek

•

•

•

•
•

Külső rögzítés

•

Hagyományos rögzítés
Külső kioldás

•

Önfeszítő rendszer
(egymegállásos felszerelés)

•

•

•
•

Kézi feszítés
(kétmegállásos felszerelés)

•

•

•

Könnyűfémfelni-védelem

•

•

•

•

•

Kizárólag CD és XD
modellekhez

ABS/ESP-kompatibilitás

•

•

•

•

•

•

A Thule CS-10 díjai.

A Thule CL-10 díjai.
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A Thule világa.
Biztosak vagyunk benne, hogy már alig várod, hogy felpakolhass, és indulhass a szabadba. Még
indulás előtt nézz szét a Thule világában, vagy tedd meg azt, amint visszajössz. A weboldalunkon megnézheted a teljes termékkínálatot, többek között a tartókat, a hóláncokat, a táskákat, a
szállítási és vontatási megoldásokat, valamint a kerékpártartókat, a télisport- és vízisport-felszerelések tartóit, illetve a professzionális használatra készült megoldásokat is. Megtalálsz minden
szükséges információt a hajó- és lószállítási lehetőségekről is.

THULE KERESŐ
A megfelelő szállítási megoldás megtalálása után azt még
a járművedhez is illesztened kell. A thule.com oldal egyik
fő szolgáltatása a Kereső (Fit Guide). Segítségével lépésről
lépésre megkeresheted, hogy melyik termék illik az autód
típusához.

www.thule.com
Ismerd meg a termékeinket, használd a Keresőt, és
találd meg viszonteladóinkat. A Kereső mobiltelefonos oldalunkon keresztül is elérhető már:
www.m.thule.com.

THULE PARTNER PROGRAM

A THULE A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

A THULE GROUP

A Thule számos viszonteladóval rendelkezik szerte a világon, és ezek közül néhány
kiválasztott üzlet a Thule Partner Program
része. Ezek az üzletek a teljes termékkínálatot árusítják, a személyzet pedig a termékekkel kapcsolatos különleges oktatásban
részesült. Az Üzletkereső segítségével
megkeresheted a régiódban rendelkezésre
álló, Neked megfelelő üzletet.

A Thule élményt a különböző médiacsatornák teszik teljessé. Keress fel minket
a Facebookon, vagy meríts ötleteket a
Youtube-csatornánkból, ahol számos
dolog mellett termékbemutatóinkat is
megtalálod.

A Thule a Thule Group tagja, amely
nemzetközi márkák egyetlen közös célért
dolgozó közössége. Ez a közös cél pedig
olyan ötletes megoldások kifejlesztése,
amelyek könnyebbé teszik az aktív életed.
www.thulegroup.com

www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

Enjoy the ride
2013
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