Get out there.
Anywhere.
5211200180 Hungarian. A termékkínálat földrajzi területenként eltérő lehet, és az egyes termékek kialakítása külön értesítés
nélkül változhat. A gyártó fenntartja annak lehetőségét, hogy a katalógusban szereplő adatok pontatlanok lehetnek.
Gyártás: NY. Fényképek: Marcel Pabst, Micke Strinnhed, Pelle Wahlgren.
Copyright 2012, Thule Sweden AB.

Thule Sweden AB
Box 69, SE-330 33 Hillerstorp, Sweden.
Tel +46 370-255 00, Fax +46 370-229 08.
www.thule.com

2012

Thule üzleti egységek
Thule Car Accessories
Thule Sweden AB
P.O. Box 69
330 33 Hillerstorp
Sweden
Thule Carry Solutions
Thule Organization Solutions
Rue de la Posterie, 19
5030 Gembloux
Belgium
Thule Trailers AB
Industrivägen 16
553 08 Jönköping
Sweden

Thule Group HQ
Fosievägen 13
214 31 Malmö
Sweden

Thule Recreational Vehicle
accessories
Thule N.V.
Kortrijkstraat 343
8930 Menen
Belgium
infoRV@thule.com
Thule Snow Chains
Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8
23847 Molteno LC
Italy
sc.tech.support@thule.com
Thule Towing Systems B.V.
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
The Netherlands

Amit biztosan tudunk:
hogyan. A hely és az
időpont rajtad múlik.
Mihelyt készen állsz az útra, mi is készek vagyunk. Még ha nem is tudod,
pontosan hová indulsz, szállítórendszereink kiszolgálnak a teljes út során –
szó szerint az út legvégéig. A valódi kaland kezdetéig.
Nem számít, hogy lélegzetelállító hegyek, tűzforró szavanna, zúgókkal
tűzdelt folyó vagy a folyton változó tenger felé veszed az útirányt, különösen
fontos az egyszerű, biztonságos és elegáns odajutás. A jelen katalógusban
szereplő összes tartó, tetőbox és csomagszállító fejlesztésekor pontosan ezek
voltak a kiemelt szempontok. Minden az aktív termékfejlesztéssel kezdődik –
ugyanolyan aktívval, mint az életed.
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Élesben tesztelve –
úttalan utakra
Nem tudhatjuk, milyen kalandokra viszed magaddal felszerelésedet. Éppen ezért
termékeink a világon mindenhol képesek ellenállni bármilyen időjárásnak és
hőmérsékletnek, bármilyen útviszonyoknak. Arra jutottunk, hogy nem érjük be
ennél kevesebbel. Képzelheted, hogyan néz ki terméktesztelési központunk...
Minden egyes új termékünket kitesszük dermesztő sarki hidegnek és perzselő
sivatagi forróságnak, hosszas és intenzív UV-sugárzásnak, sókamrában vizsgáljuk
korrózióval szembeni ellenállásukat, különféle nyomás- és teherbíráspróbákat
hajtunk végre – az utolsó szakaszban pedig gépi rázópadon egy teljes
élettartamnyi mechanikai terhelést kap a termék, amely egyetlen hét alatt teljesített
2 földkörüli utat szimulál.
Igen, ez meglehetősen brutális próba, de a világ már csak ilyen. Mivel csak
olyan terméket vagyunk hajlandóak jóváhagyni, amely már szembeszállt az elemi
erőkkel (és ellen is állt azoknak), nem csoda, hogy nemzetközi összehasonlításban
is élen járunk a biztonság és a tartósság terén – nemes egyszerűséggel
túlteljesítjük a szabványokat.
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A családtagok, valamint a szabadlevegős 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 tetőtartó szilárd
alapot biztosít bármilyen tehernek, és a különféle célokat szolgáló kiegészítők
felszerelése is egyszerű.
A tartó maga is teherbíró alapra támaszkodik. Évtizedek óta tartjuk magunkat
a szüntelen termékfejlesztés-tesztelés-továbbfejlesztés munkamenethez – ennek
köszönhetően kínálatunk a világon egyedülállóan széles, miközben minden
egyes termék mögött ugyanaz az gondolat áll: tökéletes illeszkedés, megbízható
működés, biztonság és egyszerű használhatóság.
Tudjuk: szíved szerint máris úton lennél. Thule tartóval csak néhány egyszerű
művelet, és már indulhatsz is.
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Kétirányú csúsztatás
Az innovatív Thule SlideBar egyszerűvé teszi a
nehezebb terhek rakodását is. Ráadásul az autó
oldala mellett csúszik ki, így megvédi az autót a
sérülésektől – és téged is a piszoktól.

Thule T-horony adapter
A T-horonnyal rendelkezők számára ez az eszköz
elegáns megoldást kínál arra, hogy gyakorlatilag
bármit a rúdhoz fogassanak. Ha pedig Thule SlideBar
rudat használsz, a teljes szélességet kihasználhatod.

Zárható
Minden csomagtartónk a tetőhöz zárható, és ha
igényled, az összes saját Thule termékedet lezárhatod
egyetlen kulccsal.

Beépített illesztőelemek
A legtöbb Thule tartórendszernél a szükséges
illesztőelemeket és szerszámokat beépítve találjuk, így
nem lehet őket otthon felejteni.

SmartSlide
A rúd alsó felén csúszó horonytakarók találhatók
talppozíció-jelzésekkel a gyors felszerelhetőség
érdekében.

Nyomatékjelzők
Jelzik, ha a tartó megfelelően és biztonságosan van
felszerelve az autóra.
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Az első
lépések

A www.thule.com webhelyen elérhető új, könnyen használható és
átfogó Thule útmutató, illetve az üzletekben nyomtatott formában
megtalálható FitGuide útmutató segítségével gyorsan és könnyedén
megtalálhatod az igényeidnek megfelelő megoldást.

1 Válaszd ki az igényeidnek megfelelő rudat.

Thule WingBar
Ha a rudat gyakran szeretnéd használni, és az autóra szerelve
hagynád használaton kívül is, a könnyű alumíniumból készült Thule
WingBar lehet a tökéletes választás. A rúd alapvetően zajtalan
haladást tesz lehetővé, T-hornya pedig lehetővé teszi a rúd teljes
szélességének kihasználását, valamint a csomagtartó-kiegészítők egyszerű felszerelését. Emellett – áramvonalas kialakításának
köszönhetően – kínálatunkban ez a legmutatósabb rúd.

Thule SlideBar
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.

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

Thule Professional Bar
A szakemberek 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
információkat keresse a www.thule.com webhelyen.

Rudak

2 Keresd meg a megfelelő talpat.
Alapvetően fontos, hogy az autódhoz megfelelő talpat válaszd,
és ez teljes egészében a tető kialakításától függ. Legyen szó akár
előre szerelt rögzítési pontokról, tetősínről, integrált tetősínről vagy
szokványos tetőről, kínálatunkban biztosan szerepel a hozzá illő
talp.
Az autódhoz tökéletesen illeszkedő talpat keresd a nyomtatott
Thule útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.

Thule csomagtartótalpak

3 Keresd meg az autódhoz való illesztőkészletet.
Hacsak nincs az autódon tetősín vagy esőterelő, a megfelelő
illesztőkészletre van szükséged ahhoz, hogy a talpat tökéletesen
az autódhoz rögzítsd. Éppen ezért kínálatunkban különféle
készletek szerepelnek, így gyakorlatilag minden márkához és
típushoz létezik megfelelő. Akármivel is jársz, rendelkezünk a
tökéletes megoldással.
Az autódhoz való illesztőkészletet keresd a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.

Thule illesztőkészlet

Példák a csomagtartótalpak rögzítési lehetőségeire

Csomagtartótalpak előre kialakított
rögzítési ponttal rendelkező autóhoz

Csomagtartótalpak tetősínnel
rendelkező autóhoz

Csomagtartótalpak integrált tetősínnel
rendelkező autóhoz

Csomagtartótalpak normál tetejű
autóhoz
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Thule WingBar
Erős és csendes

Thule WingBar

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.

»» Könnyű alumínium.
»» T-horony a tartók gyors felszerelése érdekében.
»» A WindDiffuser elvezeti a légáramlatokat.
»» A WingPlug könnyen hozzáférhetővé teszi a T-hornyot.
»» SmartSlide – innovatív horonytakaró hosszanti méretskálázással
(szabadalmi bejegyzés alatt).
»» Lágyan ívelt áramvonalas profilkialakítás.
»» TrailEdge kialakítás az alacsonyabb légellenállás érdekében.
»» City Crash tanúsítvánnyal rendelkezik.

Rudak

Alacsony légellenállás
55 %-kal alacsonyabb légellenállás a
Thule AeroBar rúdhoz képest.

Alacsony zajteljesítmény
A Thule WingBar szélcsatornás
tesztelésekor azt tapasztaltuk, hogy az
általa keltett zaj teljesítménye 13 dB-lel
elmarad a Thule AeroBar rúdnál mérthez képest. Másképpen fogalmazva:
gyakorlatilag hangtalan.

WindDiffuser
Könnyen becsúsztatható T-horony
gumitakaró bordázott felülettel, amely
csökkenti a szélzajt és az autó fogyasztását.

SmartSlide
A rúd alsó felén csúszó horonytakarók
találhatók hosszanti méretskálázással a
talpak gyors és egyszerű felszerelhetősége érdekében.

T-horony a gyors felszerelés
érdekében
A csomagtartó-kiegészítők könnyen a
helyükre csúsztathatók a T-horonyban.
A teherviselő rúd teljes szélességében
kihasználható, így több hely marad a
különféle kiegészítők rögzítéséhez.

City Crash tanúsítvánnyal rendelkezik.
Teljesíti a City Crash teszt követelményeit 100 kg teherrel, a Thule
Rapid System csomagtartótalpakkal
alkalmazva.

WingPlug
Ez a véglezáró sapka könnyedén
elfordítható a T-horony szabaddá tételéhez. A WingPlug fel- és leszerelése
egyszerű.

TrailEdge
Az éles sarkok kialakítását az alacsony
fogyasztású járműveken alkalmazott
megoldások ihlették, és a légellenállási
erő csökkentését szolgálják.
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A további részleteket
okostelefonodon is
megtekintheted.

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

Thule Eye Bolt 320
Ha a tartót Thule SlideBar rúdra
kívánod szerelni, a csúsztatási funkció
használatához szükség lehet Thule
Eye Bolt rögzítőszemre. A Thule Eye
Bolt szemet a hátsó T-horonyba kell
illeszteni, és a hevedereket ehhez lehet
rögzíteni.

T-horony a gyors felszerelés
érdekében
A csomagtartó-kiegészítők könnyen a
helyükre csúsztathatók a T-horonyban.
A teherviselő rúd teljes szélességében
kihasználható, így több hely marad a
különféle kiegészítők rögzítéséhez.

Thule SlideBar
»» Mindkét irányban elcsúsztatható
»» Biztonságos, automatikus rugós retesz.
»» 600 mm-t kicsúsztatható, hogy mindenki elérje a teljes rakodófelületet.
»» A mindkét oldalon megtalálható cilinderzár lehetővé teszi a rendszer
lezárását az illetéktelen használattal szemben.
»» Színjelzés mutatja a nyitott, illetve lezárt helyzetet.
»» A gumírozott fogantyúk különösen biztos fogást kínálnak a csúsztatási
funkció használatakor.
»» Szabadalmaztatott csúsztatási mechanizmus.
»» City Crash tanúsítvánnyal rendelkezik.
»» A maximális teherbírás 90 kg – kihúzott állapotban is.

Csomagtartótalpak

Csomagtartótalpak
2011

Thule Rapid System 751
Ötletes, univerzális tetőtartótalpak előre
kialakított rögzítési ponttal rendelkező
autókhoz.

Thule Rapid System 753
Elegáns, alacsony, univerzális
tetőtartótalpak előre kialakított rögzítési
pontokkal, illetve integrált tetősínnel
rendelkező autókhoz.

Thule Rapid System 754
A legbiztonságosabb és legexkluzívabb
tetőtartó rögzítési pontok és tetősín
nélküli autókhoz.

Thule Rapid System 775
Univerzális, elegáns tetősíntartó, amely
a sínméretek igen széles skálájához
használható.

Thule Smart Rack 784/785
Univerzális, egyszerűen használható
tetősíntartó egy dobozba csomagolva.

Thule 951
Klasszikus tetőtartó esőterelővel
ellátott autókhoz.

Csomagtartó rudak

108 cm

120 cm

127 cm

135 cm

960

961

969

962

AeroBar

860

861

869

SquareBar

760

761

769

WingBar

891

SlideBar

150 cm

162 cm

175 cm

200 cm

220 cm

766

767

393

394

395

963
892

862

390

Professional Bar

144 cm

Thule Rapid System 757
A világon a legnagyobb darabszámban
eladott tartó normál méretű tetősínnel
szerelt autókhoz.

893
863

762

763

391

392

765

Csomagtartótalpak
Tető típusa

Normál tető

Rögzítési pontok

Integrált tetősín

Tetősín

Esőterelő

Név

Thule Rapid
Rendszer

Thule Rapid
System

Thule Rapid
System

Thule Rapid
Rendszer

Thule Rapid
Rendszer

Thule Rapid
Rendszer

Thule
SmartRack

Thule

754

753

751

753

757

775

784/785

951/951-2

Teherbírás (kg)¹

75

100

100

75

100

100

75

100

Talpmagasság (cm)²

9.6

7.2

10.5

7.2

7.5

6.5

7.5
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Egykulcsos
rendszer-544

•

•

•

•

•

WingBar, SlideBar és
AeroBar rúdra szerelhető

•

•

•

•

•

•

SquareBar rúdra
szerelhető

•

•

•

•

•

•

•

• (951)

Illesztőkészletet igényel

•

•

•

•

TÜV-tanúsítvány

•

•

•

•

•

•

•

•

Teljesíti a City Crash
szabvány előírásait

•

•

•

•

•

•

•

22–55 mm-es
méretű tetősínre
illeszthető.

20–68 mm-es
tetősínre
illeszthető.

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

Zár

Egyéb

¹ 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.
² A talp magassága a talp alja és a rúd illeszkedési felülete közti távolság.
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.

Kiegészítő:
527
• (951-2)

Emelt tetejű
autókhoz is
kapható –
952/952-2,
illetve 953/953-1
talpkészlet

A csomagtartótalp 4 darabos
csomagban, a rúd 2 darabos
csomagban kapható.
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A Thule csomagrendszer a nemzetközi előírásokat túlteljesítően tartós és
biztonságos. Másképpen fogalmazva: a box soha nem megy máshova,
mint az autó.
Csomagszállító megoldásaink fejlesztésekor mindig figyelemmel
kísérjük a járműipart – különösen a legújabb formaterveket. Ennek
egészen egyszerű oka van: célunk, hogy a tetőbox ne csak illeszkedjen
az autódhoz, hanem passzoljon is.
De természetesen tervezéskor a legfontosabb szempont te vagy.
A következő oldalakon bemutatott tetőboxok, összehajtható tetőboxok
és egyéb csomagtartók mindegyike különlegesen felhasználóbarát
kialakítású, könnyen felszerelhető és jelentős tárolóhelyet kínál.
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Power-Click
Szabadalmaztatott, előre beszerelt gyorsrögzítési rendszer integrált nyomatékjelzővel. A Thule
Excellence, a Thule Dynamic, illetve a Thule Motion
alaptartozéka.

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.

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.

Diffúzor technológia
Integrált kialakítás az optimalizált aerodinamikai
jellemzők és a lehető legalacsonyabb súlypont érdekében. A Thule Excellence, illetve a Thule Dynamic
alaptartozéka.

Teljes hozzáférés a csomagtérajtóhoz
A tetőbox előretolt helyzetének köszönhetően a gépkocsi csomagtérajtaja teljesen mértékben felnyitható.

Csúszásgátló szőnyeg
Integrált szőnyeg csúszásgátló felülettel a tárgyak
stabilabb rögzítéséhez. A Thule Excellence, illetve a
Thule Dynamic alaptartozéka.

Kéttónusú szín
Különleges kialakítás egyedülálló, kéttónusú színkombinációval. A Thule Excellence alaptartozéka.

Összehajthatóság
Az egyszerűbb szállítás és a minimális tárolási
helyigény érdekében összehajtható. A Thule Ranger
alapfelszereltsége.

Extra teherbírás
Állítható tartórudak, amelyek extra terhek szállítókosár
tetejére való rögzítését szolgálják. A Thule Xperience
alaptartozéka.
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Tetőboxok

Tetőboxok

A további részleteket
okostelefonodon is
megtekintheted.

Thule Excellence
A világ legexkluzívabb tetőboxa.

Egyedi kéttónusú színkombináció.
Méret: 218x94x40 cm.

»» Különleges külső, egyedülálló, kéttónusú színkombinációval.
»» Szabadalmazott Power-Click gyorsrögzítő rendszer, amely egyetlen
kézzel is gyorsan és biztonságosan felszerelhető.
»» Dual-Side kétoldali nyithatóság a kényelmes felszerelés, illetve beés kipakolás érdekében.
»» Központi biztonsági zárrendszer jó fogású kulccsal.
»» Fejlett aerodinamikai diffúzor technológiával és légterelőkkel
kialakítva.
»» A box előretolt helyzetéből adódóan a gépkocsi csomagtérajtaja
teljes mértékben hozzáférhető.
»» Fedéltakaró, amely megvédi a boxot a karcolódástól és a portól
tárolás közben.
»» Belső és külső fogantyúk a kényelmes nyitás és zárás érdekében.
»» Csúszásgátló szőnyeg a tárgyak stabilabb rögzítéséhez.

Power-Click

Dual-Side

Központi zár

Diffúzor
technológia

Méret és szín

Teljes hozzáférés a
csomagtérajtóhoz

Fedélvédő zsák

Csúszásgátló
szőnyeg
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Tetőboxok

Thule Dynamic

Méretek

Thule Dynamic 900. Méret: 235x94x35 cm.

Sportos, áramvonalas és elegáns tetőbox
»» A tetőre simuló, áramvonalas kialakítás minden hajlata illeszkedik az
autó tetejéhez, és nagyszerűen harmonizál a modern autók formájával.
»» Szabadalmazott Power-Click gyorsrögzítő rendszer, amely egyetlen
kézzel is gyorsan és biztonságosan felszerelhető.
»» Dual-Side kétoldali nyithatóság a kényelmes felszerelés, illetve be- és
kipakolás érdekében.
»» Központi biztonsági zárrendszer jó fogású kulccsal.
»» Fejlett aerodinamikai diffúzor technológiával és légterelőkkel kialakítva.
»» A box előretolt helyzetéből adódóan a gépkocsi csomagtérajtaja teljes
mértékben hozzáférhető.
»» Külső fogantyúk szolgálják a nyitás és zárás kényelmét.
»» Csúszásgátló szőnyeg a tárgyak stabilabb rögzítéséhez.

Thule Dynamic 800. Méret: 206x84x34 cm.

Színek

Fényes fekete – Thule Dynamic 800 és 900.

Fényes titán – Thule Dynamic 800 és 900.

Power-Click

Dual-Side

Központi zár

Diffúzor
technológia

Teljes hozzáférés a
csomagtérajtóhoz

Csúszásgátló
szőnyeg

Tetőboxok

Thule Motion

Méretek

Thule Motion 900. Méret: 235x94x47 cm.

Bemutatjuk új, tágas tetőboxcsaládunkat
»» Tágas, ugyanakkor aerodinamikailag optimalizált kialakítása nagyobb
belső térfogatot és jobb helykihasználást kínál.
»» Szabadalmazott Power-Click gyorsrögzítő rendszer, amely egyetlen
kézzel is gyorsan és biztonságosan felszerelhető.
»» Dual-Side kétoldali nyithatóság a kényelmes felszerelés, illetve be- és
kipakolás érdekében.
»» Központi biztonsági zárrendszer jó fogású kulccsal.
»» A box előretolt helyzetéből adódóan a gépkocsi csomagtérajtaja teljes
mértékben hozzáférhető.
»» Külső fogantyúk szolgálják a nyitás és zárás kényelmét.

Thule Motion 800. Méret: 205x84x45 cm.

Thule Motion 600. Méret: 190x67x42 cm.

Thule Motion 200. Méret: 175x86x46 cm.

Színek

Fényes ezüst

Power-Click

Dual-Side

Központi zár

Teljes hozzáférés a
csomagtérajtóhoz

Fényes fekete
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Tetőboxok

Thule Pacific
Minden igényt kielégítő praktikus box
»» Új, különleges „aeroskin” mintázatú fedél extravagáns megjelenéssel.
»» Szabadalmaztatott Fast-Grip gyorsrögzítő rendszer, amelynél minden
művelet a boxon belül végezhető.
»» Dual-Side kétoldali nyithatóság a kényelmes felszerelés, illetve be- és
kipakolás érdekében.
»» Központi biztonsági zárrendszer jó fogású kulccsal.

Méretek

Thule Pacific 780. Méret: 196x78x45 cm.

Thule Pacific 700. Méret: 232x70x40 cm.

Thule Pacific 600. Méret: 190x63x39 cm.

Thule Pacific 500. Méret: 226x55x37 cm.

Thule Pacific 200. Méret: 175x82x45 cm.

Thule Pacific 100. Méret: 139x90x39 cm.

Színek

Ezüstszürke. Thule Pacific 100, 200, 500, 600, 700 és 780.
Fast-Grip

Dual-Side

Központi zár
Antracit. Thule Pacific 100, 200, 500, 600, 700 és 780.

Tetőboxok

Egészítsd ki tetőboxodat
Thule Go Pack Set 8006 táskakészlet
Négyes csomag, benne három Thule Go
Pack 8002 és egy Go Pack Nose 8001.
Kialakításuknak köszönhetően illenek a
Thule tetőboxba.

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 Box Ski Carrier adapter
Szeretnéd síléceidet biztonságosan, mégis stílusosan szállítani? Javasoljuk,
hogy léceidet rögzítsd a boxon belül a Thule Box Ski Carrier segítségével. A
boxodhoz való síléctartót kiválaszthatod a 36-37. oldalon található műszaki
leírásokból.

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.

Thule Egykulcsos rendszer
Kerüld el a különféle kulcsok használatából fakadó gondokat,
szerezd be a Thule Egykulcsos rendszert, és egyetlen kulccsal
zárhatod minden saját Thule eszközödet.
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Összehajtható
tetőboxok

Összehajtható tetőboxok

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

Méretek

Easy-Snap
Szabadalmaztatott gyorsrögzítési rendszer az
egyszerű felszerelés érdekében.

Speciális táska
Az összehajtott box tárolására szolgál
(Thule Ranger 90).

Thule Ranger 90. Méret: 110x80x40 cm.

Thule Ranger 500. Méret: 190x50x30 cm.

Bővítési hely
Cipzáras bővítési helyek teszik lehetővé további
csomagok behelyezését (Thule Ranger 500).

Sítartó
Biztonságos sílécrendező megoldás hozzá tartozó
sítartókkal (Thule Ranger 500).

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

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

Szállítókosarak

Thule Xpedition
»» Modern és áramvonalas forma tartós alumíniumból.
»» Bőséges teherbírás, széles rudak.
»» Hat áthelyezhető rögzítőszem szolgálja hevederek/csomagháló
rögzítési pontjaként a csomagok egyszerűbb lefogatását.
»» Két méretben kapható.
»» Zárható.

Thule Xplorer
»» Masszív alumínium szerkezet
»» Három méretben kapható.
»» Thule csomagháló, illetve Thule Go táskák kiegészítőként
megvásárolhatók.

Thule Xperience
»» Robusztus, beépített, könnyű acélcsövek.
»» Az állítható tehertartó rudak lehetővé teszik kerékpár-,
sífelszerelés-, illetve vízisportfelszerelés-tartók rögzítését a
kosárra.
»» Légterelő az alacsonyabb légellenállás érdekében.
»» Sima, fekete fényezés.
»» Thule csomagháló, illetve Thule Go táskák kiegészítőként
megvásárolhatók.

Csomagtartó rudak
Az állítható tartórudak lehetővé
teszik egyéb csomagtartókiegészítők rögzítését is.

Egészítsd ki a szállítókosarat

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

Thule Nomad 834
Nagy táska puha, vízhatlan
anyagból, a szállítókosárhoz való
rögzítést szolgáló integrált pántokkal.
Használaton kívül a Thule Nomad
834 egyszerűen összehajtogatható,
és speciális táskájában könnyen
tárolható. Mérete 104x86x44 cm.

Légterelő
Légterelővel ellátva az
alacsonyabb légellenállás
érdekében.
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Hátsó
csomagtartórendszer

Hátsó csomagtartórendszer

Thule EasyBase
Rugalmas négy-az-egyben szállítási megoldás.
»» Erős fémcsövekből kialakított platform.
»» A szabadalmaztatott csatlakozó minden vonóhorogtípushoz használható,
utánállítást nem igényel.
»» A könnyebb tárolás érdekében az U-cső egyszerűen lehajtható.
»» Thule EasyBase kiegészítőkkel bővíthető.
»» Teherbírása 45 kg.

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

Thule EasyBike
948‑1/948-2
»» 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 kerékpár felhelyezése és biztos
rögzítése egyszerű.
»» A 948-1 típus egy kerékpár
szállítására alkalmas.
»» A 948-2 típus két kerékpár
szállítására alkalmas.

Thule BackUp 900

Thule EasyBag 948-4

Thule EasyBasket 948-3

»» 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.

»» 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.

»» 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.
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Beltéri megoldások

Thule 8023 szállítótáska

Thule 8020 csomagtérrendező

»» Készülj fel a következő kalandodra! Ebben a szállítótáskában
rendezheted, tárolhatod és szállíthatod is a felszerelésedet.
»» Vízálló anyagok és tartós poliuretán alap.
»» Oldalfogantyúk és oldalsó cipzár biztosít könnyű hozzáférést Thule
tetőboxban való tároláskor.
»» A szállítótáska felső cipzárja egyszerűvé teszi a csizmák, sisakok,
mászófelszerelés és egyéb nagyméretű tárgyak tárolását.

»» A tárgyakat rendezetten tartja, és nem engedi csúszkálni. Ha nincs
rá szükség, összehajtva tárolható.
»» Drótszerkezete elősegíti, hogy a csomagtérrendező ne csukódjon
össze ki- és bepakolás közben.
»» Hordfüleinek köszönhetően könnyen hordozható.

Thule 8015 autósdokumentumrendező
»» Az ülés és a középkonzol közé csúsztatható.
»» Újszerű ék kialakításának köszönhetően nem
mozdul el.
»» 21,6 x 27,9 cm-es lapok tárolására alkalmas,
kis zsebeiben pedig elférnek dokumentumok,
tollak stb.

Thule 8014 szemeteszsák

Thule 8010 tárolózseb

»» Állítható pántja segítségével az ülés háttámlájára, illetve egyéb megfelelő helyre akasztható.
»» Az önzáródó fedél elrejti a szemetet, és tisztán
tartja a belső teret.
»» Letörölhető/tisztítható bélése nem engedi
kijutni a szennyeződéseket.

»» Innovatív, szellőzőrácsra rögzíthető
szerkezet.
»» Könnyen elérhető helyen tárolja a
kisebb elektronikai eszközöket és más
tárgyakat.
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Beltéri megoldások

Thule Go Pack táskakészlet

Négyes csomag, benne három Thule Go Pack 8002 és egy Go Pack Nose 8001. Kialakításuknak
köszönhetően illenek a Thule tetőboxba.
Thule BikeCase 836
»» Egy országúti vagy MTB kerékpár
szállításához.
»» Részei: 2 habszivacs lap, 1 műanyag védőlap,
1 hordtáska, 1 szerszámtáska, 1 lánc-/
csőtakaró.
»» Belső méret: 114x74x24 cm.
»» Külső méret: 119x77x26 cm.

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 Professional

Thule Professional

Ez csupán néhány példa tartós és időtakarékos, professzionális használatra készült megoldásaink közül. A teljes választék megtekinthető
a www.thule.com webhelyen.

Thule 314 rakományütköző

Thule 552 hevedercsévélő

Thule 330 létrarögzítő

Thule 815 görgő

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

»» Hevederes rögzítő és rakományütköző egyben.
»» Két csévélőt és két 190 cm-es
hevedert tartalmaz.

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

»» 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.

Ismerd meg összes rakodássegítő
megoldásunkat a Thule Professional
katalógusból, illetve a www.thule.com
webhely oldalain.

Speciális
csomagtartók
Név

Magasság (cm)
Heveder hossza (cm)
Zár

Thule hevedercsévélő

Thule
létratartó

Thule
létrarögzítő

552

548

330

9
2x190

1x275

538-as kiegészítő

•

WingBar, SlideBar és
AeroBar rúdra szerelhető¹
SquareBar rúdra
szerelhető

Egyéb

Thule
görgő

502/ 503

314

25/9

15

538-as kiegészítő

538-as kiegészítő

•

•
•

815

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hevederes rögzítő és
rakományütköző egyben.
Párban kapható.

Akár 3 létra rögzítésére is
alkalmas.
3 rakományütközőt
tartalmaz.

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

4 áthelyezhető
rakományütköző

2 áthelyezhető
rakományütköző

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

•

Professional Bar
TÜV-tanúsítvány

Thule
rakományütköző

¹ Eredeti Thule tartó használata esetén. Más gyártótól származó tartó használata előtt érdeklődjön Thule márkaképviseletnél.

•
•

•
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Műszaki jellemzők

Tetőboxok
Név

Thule Excellence

Thule Dynamic

Thule Motion

800

900

200

600

800

900

Méret (cm)

218x94x40

206x84x34

235x94x35

175x86x46

190x67x42

205x84x45

235x94x47

Térfogat (l)¹

470

320

430

410

320

460

630

Teherbírás (kg)

75

75

75

75

75

75

75

Sílécpárok, illetve snowboardok
maximális száma

6–8

5–7

6–8

5–7

4–6

5–7

6–8

Rögzítési rendszer
Nyithatóság

Power-Click

Power-Click

Power-Click

Dual-Side (kétoldali)

Dual-Side (kétoldali)

Dual-Side (kétoldali)

•

•

•

•

•

•

•

Síléctartó

Kiegészítő:
694900

Kiegészítő:
694800

Kiegészítő:
694900

Kiegészítő:
694800

Kiegészítő:
694600

Kiegészítő:
694800

Kiegészítő: 694900

Hevederek

•

•

•

•

•

•

•

Központi zár

•

•

•

•

•

•

•

WingBar, AeroBar és SquareBar
rúdra szerelhető²

•

•

•

•

•

•

•

Kiegészítő:
697500

Kiegészítő: 697500

Kiegészítő: 697500

Kiegészítő: 697500

Kiegészítő: 697500

Kiegészítő: 697500

Kiegészítő: 697500

TÜV/GS-tanúsítvány

•

•

•

•

•

•

•

Teljesíti a City Crash szabvány
előírásait

•

•

•

•

•

•

•

Dual-Force

SlideBar rúdra szerelhető

200

180

205

155

175

190

220

Exkluzív kéttónusú
Fényes fekete – metálfényű titán/6119

Fényes titán/6128T
Fényes
fekete/6128B

Fényes titán/6129T
Fényes
fekete/6129B

Fényes ezüst/6202S
Fényes
fekete/6202B

Fényes ezüst/6206S
Fényes
fekete/6206B

Fényes ezüst/6208S
Fényes
fekete/6208B

Fényes ezüst/6208S
Fényes
fekete/6208B

Sílécek max. hossza (cm)
Szín

¹ A termék belső űrmérete, digitális 3D tervrajzok alapján.
² Eredeti Thule tartó használata esetén. Más gyártótól származó tartó használata előtt érdeklődjön Thule márkaképviseletnél.

Hátsó csomagtartórendszer
Név

Thule EasyBase
949

Méret (cm)

Thule EasyBike
948-1

948-2

1

2

120x60x78

Kerékpárok max. száma

Thule BackUp

Thule EasyBasket

Thule EasyBag

900

948-3

948-4

147x57x70

126x56x11

110x55x53

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
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 liter.
Hátul nyitható.
Rögzítési rendszer:
80 mm-es U-pánt.
Szín: szürke.

•
Térfogata 315 liter.
Tartalmazza a hevedereket.
Vízhatlan varrásokkal, valamint
integrált záras, szigetelt cipzárral készül.

Műszaki jellemzők

Milyen színű boxot
szeretnél?
Thule Pacific

Thule Ranger

100

200

500

600

700

780

90

500

139x90x39

175x82x45

226x55x37

190x63x39

232x70x40

196x78x45

110x80x40

190x50x30

330

410

290

310

420

420

280

260

50

50

50

50

50

50

50

50

-

5–7

4–5

4–6

4–6

5–7

-

3–4

Dual-Side (kétoldali)

Dual-Side (kétoldali)

Single-Side
(egyoldali)

Single-Side
(egyoldali)

Dual-Side (kétoldali)

Dual-Side (kétoldali)

Fast-Grip

•

Fényes fekete

Easy-Snap

•

•

•

•

•

Kiegészítő:
694800

Kiegészítő:
694500

Kiegészítő:
694600

Kiegészítő:
694700

Kiegészítő:
694800

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kiegészítő:
697400

Kiegészítő:
697400

Kiegészítő:
697400

Kiegészítő:
697400

Kiegészítő:
697400

•

•

•

•

•

•

•

•

Oldalsó/hátsó

Kéttónusú fényes fekete +
metálfényű titán

Single-Side
(egyoldali)

Alaptartartozék
•

Fényes titán

•
Reteszes zár

Kizárólag
SquareBar rúdra
szerelhető

Kizárólag
SquareBar rúdra
szerelhető

Kiegészítő:
697400

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

Fényes ezüst

Antracit aeroskin

-

155

210

175

220

180

-

185

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

Feketeezüstszürke/
6011

Feketeezüstszürke/
6035

Ezüstszürke aeroskin

Szállítókosarak
Név

Thule Xpedition

Thule Xplorer

820

821

713
85x132

Thule Xperience

714

715

85x93

104x132

828

79x128

99x158

Zár

•

•

Kiegészítő: 538

Kiegészítő: Egykulcsos rendszer

WingBar, SlideBar és AeroBar
rúdra szerelhető¹

•

•

878-as kiegészítővel

-

SquareBar rúdra szerelhető

•

•

•

•

•

TÜV-tanúsítvány

•

•

•

•

•

Méret (cm)

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.

¹ Eredeti Thule tartó használata esetén. Más gyártótól származó tartó használata előtt érdeklődjön Thule márkaképviseletnél.

112x99

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

Bike

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. Különleges szabadságérzetet kínál
aszfaltúton, murván, földúton és ösvényeken egyaránt – továbbá olyan utakon is,
amelyek éppen kereked nyomán keletkeznek.
Az általad választott úthoz közeledve az általunk kínált kerékpártartók szilárdan
fogják kétkerekű társadat, megbízhatóan rögzítve azt az autódhoz. Mindegy, hogy a
kerékpárodat az autó tetején, annak hátulján, a vonóhoroghoz rögzítve vagy akár a
beltérben szeretnéd szállítani, termékpalettánkon biztosan megtalálod az igényeidnek és
az autód adottságainak egyaránt megfelelő megoldást.
Thule kerékpártartó használata esetén minden felszerelési, állítási és rögzítési
művelet egyszerűen és gyorsan elvégezhető. Ezeket a tartókat a lehető legerősebbre és
legbiztonságosabbra készítjük – a mögöttes gondolat pedig végtelenül egyszerű: Csak
akkor válhat kalandossá az út, ha már a kerékpárodon ülsz.
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Bike

Technológia és jellemzők

Technológia és jellemzők

Összehajtható
Könnyen összehajtható, elrakható, és akár a
csomagtérben is tárolható.

Billentőfunkció
Széles szögben lebillenthető, hogy még a legnagyobb csomagtérajtót is ki lehessen nyitni. A beépített
ütköző meggátolja, hogy a kerékpárok hozzáérjenek
a talajhoz.

Ötletes vonóhorog-csatlakozó
Könnyen, mindössze egyetlen kar segítségével
rögzíthető, egyedi és megbízható csatlakozást biztosít.

Innovatív, LED-es hátsó lámpák
Innovatív és exkluzív kialakítású, a legújabb
technológiát felvonultató LED-es fényforrások.

Önbeállító
Automatikusan úgy állítja be a kerékpár helyét,
hogy miközben szilárdan tartja, az a váztartónak
támaszkodhasson.

Rakodórámpa
Kényelmes, eltávolítható rámpa a kerékpárok fel- és
lerakásának megkönnyítéséhez.

Racsnis pántok
Racsnis kerékrögzítő pántok szolgálják a kerekek
kényelmes rögzítését.

Thule Egykulcsos rendszer
Kerüld el a több kulcs használatából fakadó gondokat,
szerezd be a Thule Egykulcsos rendszert, és egyetlen
kulccsal zárhatod minden saját Thule eszközödet.

Egyedi levehető váztartó
Hihetetlenül megkönnyíti és meggyorsítja a kerékpárváz rögzítését, különösen több kerékpár felrakásánál.
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Tetőre szerelhető
tartók

Tetőre szerelhető tartók

A további részleteket
okostelefonodon is
megtekintheted.

Thule ProRide
Legbiztonságosabb, legegyszerűbben használható, egyben
legmutatósabb kerékpártartónk
»» Felemelését követően a váztartó felhajtva marad a kerékpár felhelyezésének
megkönnyítése érdekében.
»» A keréksín kialakítása automatikusan úgy állítja be a kerékpár helyét, hogy
miközben szilárdan tartja, az a váztartónak támaszkodhasson.
»» Minden beállítási és rögzítési művelet kényelmesen és gyorsan végrehajtható
a tető magasságában található gomb forgatásával.
»» A különféle kerékméretekhez használható, egyetlen mozdulattal oldható,
kerékvédővel ellátott pántok biztosan tartják helyükön a kerekeket.
»» A Thule WingBar, Thule SlideBar, illetve Thule AeroBar rúdra történő
rögzítéshez szükséges 20 mm-es T-horony adapterek mellékelve vannak a
termékhez.
»» Gyorsrögzítési rendszer tetőtartókhoz.
»» Könnyű és elegáns alumínium szerkezet.
»» A gépkocsi tetejének mindkét oldalára egyszerűen felszerelhető.
»» Zárható – a kerékpár a kerékpártartóhoz, a kerékpártartó pedig a
csomagtartóhoz.
»» Legfeljebb 100 mm-es vázátmérőjű kerékpárokhoz használható.
»» Akár 20 kg-os kerékpárok szállítására is alkalmas.

Akár profi kerékpáros vagy, akár nem, valószínűleg mindenképpen szeretnél annak látszani. Semmi sem sugározza meggyőzőbben a profizmust a Thule ProRide kerékpártartónál. Elegánsnak elegáns, stílusosnak stílusos, de több
mindennél: gyönyörű mérnöki teljesítmény. Pompásan és
közvetlenül illeszkedik Thule csomagtartódhoz, és ugyanilyen problémamentesen rögzítheted hozzá kerékpárodat
is. Ha pedig kisebb vagyont áldoztál kerékpárodra, érthető,
ha biztonságban is szeretnéd tudni. Nos, biztonságban is
van. A Thule ProRide annyira masszív, hogy bármilyen úton
garantáltan megtartja kerékpárodat.

Önbeállító
A kerékpár automatikusan a felfelé
néző váztartóba csúszik a keréksínbe helyezést követően.

Forgógomb
A beállítás és a zárás művelete a
tető magasságában elhelyezett
gomb forgatásával, kényelmesen
elvégezhető.

Váztartó
A kerékpár stabilan és biztonságosan áll a váztartó beállítását
követően.

Gyorskioldó pántok
A kerekeket biztosan tartják a helyükön. Különféle kerékméretekhez
állíthatók.
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Tetőre szerelhető tartók

Thule OutRide
Egyszerűen használható, professzionális, stílusos
»» Egyszerűen állítható gyorszáras rögzítő minden villatípushoz.
»» Tárcsafékkel szerelt kerékpárokhoz is használható.
»» Gyorskioldó pánt a hátsó kerék rögzítéséhez, amely a kerékmérethez állítható.
»» Integrált adapter a 20 mm-es kerékpártengelyhez.
»» Könnyű és kényelmes alumínium szerkezet.
»» Gyorsan és egyszerűen felszerelhető – mivel előszerelt.
»» Zárható – a kerékpár a kerékpártartóhoz, a kerékpártartó pedig a csomagtartóhoz.
»» A Thule WingBar, Thule SlideBar, illetve Thule AeroBar rúdra történő rögzítéshez
szükséges 20 mm-es T-horony adapterek mellékelve vannak a termékhez.
»» Gyorsrögzítésű rendszer tetőtartókhoz.
»» A karbonvázas bringák rögzítéséhez ajánlott megoldás.

Egészítsd ki kerékpártartódat
Thule 545-2 keréktartó
Új, áttervezett tartó szabványos
tengelyű első kerék szállításához.
Féktárcsával szerelt kerék szállítására is alkalmas. Használaton
kívül összehajtva tárolható.
Felszerelhető Thule SquareBar,
WingBar, SlideBar, illetve
AeroBar rúdra. A Thule OutRide
kitűnő kiegészítője.

Thule 563 XL keréktáska
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).

Gyorskioldó pántok
A hátsó kereket biztosan tartja a
helyén. Különféle kerékméretekhez állítható.

Gyorszáras rögzítő
Bármilyen típusú villa egyszerűen
rögzíthető.

Integrált adapter
Része a Thule OutRide terméknek – 20 mm tengelyátmérőjű
kerékpárokhoz.

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

Tetőre szerelhető tartók

Thule FreeRide
Modern, dinamikus és praktikus
»» Új, dinamikus kialakítás, hajlított csövekből.
»» Új, exkluzív titán szín.
»» Új keréktartók az egyszerű felrakáshoz.
»» A gyorszáras váztartó legfeljebb 80 mm-es vázméretig használható.
»» Zárható – a kerékpár a kerékpártartóhoz, a kerékpártartó pedig a csomagtartóhoz.
»» A kerékméretnek megfelelően állítható gyorskioldó pántok.
»» Gyorsrögzítésű rendszer tetőtartókhoz.
»» A Thule WingBar, Thule SlideBar, illetve Thule AeroBar rúd T-hornyához való rögzítéshez
889-2 cikkszámú, külön megvásárolandó, 20 mm-es T-horony adapter szükséges.

Egészítsd ki kerékpártartódat
Thule 9771 fali akasztó
A kerékpárok és kerékpártartók
praktikus tárolására szolgál.
Teherbírása 40 kg.

Gyorskioldó pántok
A kerekeket biztosan tartják a
helyükön. Különféle kerékméretekhez állíthatók.

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.

Váztartó
A gyorszáras váztartó a legtöbb
vázmérethez használható.

Thule Egykulcsos rendszer
Kerüld el a több kulcs használatából fakadó
gondokat, szerezd be a Thule Egykulcsos
rendszert, és egyetlen kulccsal zárhatod
minden saját Thule eszközödet.
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Vonóhorogra
szerelhető tartók

Vonóhorogra szerelhető tartók

Thule EuroClassic G6 LED
Exkluzív kialakítású tartónk, mely kibővíthető
akár 4 kerékpár szállításához
»» Az exkluzív, időtálló formatervű LED-lámpák kivételes megjelenést
kölcsönöznek a tartónak.
»» Kerékpáronkénti 25 kg-os teherbírása lehetővé teszi E-Bike kerékpárok
szállítását is.
»» Racsnis kerékrögzítő pántok a kerekek kényelmes rögzítését szolgálják.
»» Új fejlesztésű, egy kézzel is rögzíthető vonóhorog-csatlakozó, amelynek
lezárásához kis erőkifejtés is elég, ugyanakkor rendkívül stabil.
»» Pedállal dönthető kialakítás a csomagtérajtó egyszerű és kényelmes elérése
érdekében. A beépített ütköző meggátolja, hogy a kerékpárok hozzáérjenek a
talajhoz.
»» A jelentős döntési szög lehetővé teszi a legnagyobb csomagtérajtók
(pl. VW T5) kinyitását is – akár négy felhelyezett kerékpár esetén is.
»» Leszerelhető és könnyen mozgatható, gyorsrögzítő-rendszerrel ellátott
váztartók szolgálják a kényelmes rakodást.
»» A kerékpártartó a vonóhoroghoz, a kerékpárok pedig a tartóhoz zárhatók.
»» A megnövelt méretű, széles keréktartók lehetővé teszik a masszív, nagy
tengelytávú kerékpárok szállítását is.
»» Minden kerékpár- és kerékméret esetén használható.
»» Két méretben kapható:
– a Thule EuroClassic G6 LED 928 két kerékpár szállítására alkalmas (9281-es
adapterrel három),
– a Thule EuroClassic G6 LED 929 három kerékpár szállítására alkalmas
(9281-es adapterrel négy).
»» Választható kiegészítők: Thule 982 vázadapter, Thule 9042 Off-Road adapter,
Thule 9152 rakodórámpa. További kiegészítők az 51. oldalon találhatók.

A felhelyezés egyszerű

Billenthető
Széles szögben
lebillenthető, hogy
még a legnagyobb
csomagtérajtót is
ki lehessen nyitni.
A beépített ütköző
meggátolja, hogy a
kerékpárok hozzáérjenek a talajhoz.

Lábbal működtethető
billentőfunkció
A kényelmes pedál
megkímél a hajolgatástól, és a kezed
sem lesz piszkos.

Egyedi levehető
váztartó
Hihetetlenül
megkönnyíti és
meggyorsítja a
kerékpárváz rögzítését, különösen több
kerékpár felrakásánál.

Ötletes vonóhorog-csatlakozó
Kitűnő, egy kézzel
rögzíthető vonóhorog-csatlakozó,
amelynek lezárásához kis erőkifejtés is
elegendő, ugyanakkor rendkívül stabil.

Rakodórámpa
Kényelmes, eltávolítható rámpa a
kerékpárok fel- és
lerakásának megkönnyítéséhez.

Innovatív, LED-es
hátsó lámpák
Innovatív és exkluzív
kialakítású, a legújabb technológiát
felvonultató LED-es
fényforrások.
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Vonóhorogra szerelhető tartók

Thule EuroWay G2

Thule EuroRide

Elegáns, könnyű és kompakt, prémium kivitelű tartó

Kompakt, dönthető és masszív kerékpártartó

»» Időtálló és elegáns forma.
»» Mindössze 12,3 kg-os tömege (a 2 kerékpáros kivitel esetében)
az alumínium és más könnyű, nagy szakítószilárdságú anyagok
alkalmazásának köszönhető.
»» Racsnis kerékrögzítő pántok szolgálják a kerekek kényelmes rögzítését.
»» Ergonomikus, egy kézzel rögzíthető vonóhorog-csatlakozó, amelynek
lezárásához kis erőkifejtés is elegendő, ugyanakkor rendkívül stabil.
»» Praktikus, pedállal dönthető kialakítás a csomagtérajtó egyszerű és
kényelmes elérése érdekében (felhelyezett kerékpárok esetén is).
Egyúttal hordozófogantyúként is használható.
»» Leszerelhető és könnyen mozgatható, gyorsrögzítő-rendszerrel ellátott
váztartók szolgálják a kényelmes rakodást.
»» A kerékpártartó a vonóhoroghoz, a kerékpárok pedig a tartóhoz
zárhatóak.
»» Az elcsúsztatható keréktartók és lámpák lehetővé teszik nagy tengelytávú
kerékpárok szállítását is.
»» A keréktartók közti távolság megnövelése nagyobb térközt eredményez a
kerékpárok között.
»» Egyszerűen összehajtható a tárolás megkönnyítése érdekében, így a
legtöbb csomagtérben elfér.
»» Minden kerékpár- és kerékméret esetén használható.
»» Az új változat remek formatervű lámpákat kapott.
»» Két méretben kapható:
- A Thule EuroWay G2 921 két kerékpár szállítására alkalmas.
– A Thule EuroWay G2 923 három kerékpár szállítására alkalmas.
»» Választható kiegészítők: Thule 982 vázadapter, Thule 9202 Off-Road
adapter, Thule 9152 rakodórámpa. További kiegészítők az 51. oldalon
találhatók.

»» A gyorsrögzítőkarral a tartó mindössze pár mozdulattal a vonóhorogra
szerelhető.
»» A kézzel működtethető billentőfunkció kényelmes hozzáférést biztosít a
csomagtérajtóhoz.
»» Lezárható kerékpártartó és kerékpárok.
»» Állítható keréktartók puha pántokkal.
»» Stabil váztartók maximum 70 mm-es vázakhoz.
»» Egyszerűen összehajtható a tárolás megkönnyítése érdekében, így a
legtöbb csomagtérben elfér.
»» Az új változat remek formatervű lámpákat kapott.
»» Két méretben kapható:
– A Thule EuroRide 941 két kerékpár szállítására alkalmas.
– A Thule EuroRide 943 három kerékpár szállítására alkalmas.
»» Választható kiegészítő: Thule 982 vázadapter. További kiegészítők az 51.
oldalon találhatók.

A Thule EuroWay G2 jellemzői

Billenthető
Széles szögben lebillenthető, hogy még a legnagyobb csomagtérajtót
is ki lehessen nyitni. A
beépített ütköző meggátolja, hogy a kerékpárok
hozzáérjenek a talajhoz.

Lábbal működtethető
billentőfunkció
A kényelmes pedál megkímél a hajolgatástól, és a
kezed sem lesz piszkos.

Egyedi levehető
váztartó
Hihetetlenül megkön�nyíti és meggyorsítja a
kerékpárváz rögzítését,
különösen több kerékpár
felrakásánál.

Univerzális vonóhorog-csatlakozó
Ergonomikus, egy kézzel
rögzíthető vonóhorogcsatlakozó, amelynek
lezárásához kis erőkifejtés
is elegendő, ugyanakkor
rendkívül stabil.

Rakodórámpa
Kényelmes, eltávolítható
rámpa a kerékpárok felés lerakásának megkön�nyítéséhez.

Új hátsó lámpák
Az új változat remek formatervű lámpákat kapott.

Vonóhorogra szerelhető tartók

Thule EuroPower

Thule RideOn

Kifejezetten a nehéz, downhill vagy elektromos
kerékpárokhoz

Stabil, dönthető tartó jó ár-érték aránnyal.

»» Megnövelt távolság a keréktartók között a kerékpárok közötti nagyobb
térköz érdekében.
»» Tökéletes nehéz kerékpárok, például elektromos kerékpárok, pedelecek
és downhill kerékpárok szállításához.
»» Racsnis kerékrögzítő pántok szolgálják a kerekek kényelmes rögzítését.
»» A vonóhorogra egyszerűen, mindössze egyetlen kar segítségével rögzíthető – egy mozdulat egy kézzel.
»» A lábbal működtethető billentőfunkció kényelmes hozzáférést biztosít a
csomagtartóhoz.
»» A leszerelhető és könnyen állítható váztartók megkönnyítik a kerékpárok
rögzítését.
»» Nagyon robusztus és stabil, vonóhorogra szerelhető kerékpártartó.
»» Minden kerékpár- és kerékméret esetén használható.
»» Könnyen összehajtható, elrakható és tárolható.
»» A kerékpártartó a vonóhoroghoz, a kerékpárok pedig a tartóhoz zárhatók.
»» Két darab kerékpár (2 x 30 kg) szállítására alkalmas.
»» Az új változat remek formatervű lámpákat kapott.
»» Választható kiegészítők: Thule 982 vázadapter, Thule 9152 rakodórámpa.
További kiegészítők az 51. oldalon találhatók.

»» Univerzális csatlakozó, a legtöbb vonóhoroghoz hozzákapcsolható.
»» Felhelyezett kerékpárokkal együtt is dönthető a csomagtérajtó egyszerű
elérése érdekében.
»» A kerékpárokat erős hevederek rögzítik.
»» Két méretben kapható:
– A Thule RideOn 9502 két kerékpár szállítására alkalmas.
– A Thule RideOn 9503 három kerékpár szállítására alkalmas.

A Thule EuroPower jellemzői

Univerzális vonóhorogcsatlakozó
A vonóhorogra egyszerűen,
mindössze egy kar lenyomásával rögzíthető.

EuroPower 9152 rakodórámpa
Kényelmes, eltávolítható
rámpa a kerékpárok fel- és
lerakásának megkönnyítéséhez.

Lábbal működtethető
billentőfunkció
Az egyszerűen, lábbal működtethető billentőfunkció
kényelmes hozzáférést
biztosít a csomagtartóhoz.

Billenthető
A csomagtérajtó kényelmes eléréséhez. A
végálláshatároló meggátolja, hogy a kerékpárok
leérjenek a talajra.

Új hátsó lámpák
Az új változat remek formatervű lámpákat kapott.
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Vonóhorogra szerelhető tartók

Thule EuroClick G2

 z az innovatív (a Thule EuroWay G2 modellen alapuló)
E
kerékpártartó két elemből áll:

Nincs vonóhorog hibrid vagy ötajtós autódon?
Semmi gond!
Thule EuroClick G2 919
»» Kompatibilis a Thule leszerelhető vonóhorgával.
»» Egyszerűen összehajtható, ezért tárolása könnyen megoldható.
»» A tartó hozzázárható az autóhoz.
»» A mozgatható kerékpárváztartó egyszerűvé teszi a rakodást.
»» Az ötletes, pedálos billentőfunkció kényelmes hozzáférést biztosít
a csomagtartóhoz felhelyezett kerékpárokkal is.
»» Racsnis kerékrögzítő pántok szolgálják a kerékpárok kényelmes,
gyors és biztonságos rögzítését.
»» Két kerékpár szállítására alkalmas.
»» A megfelelő autók felsorolását megtalálod a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.

1. Keresztrúd a gépkocsihoz
tartozó fogadóegységgel,
amelynek része egy 13 pólusú
csatlakozóval szerelt elektromos
huzalkészlet (kizárólag autószerelő
műhelyben szerelendő)

Thule HangOn 972/974/9708

Thule Xpress 970

»» Teherbíró vonóhorog-csatlakozó, amely előzetes állítgatás nélkül
rögzíthető.
»» Laposra összehajtva egyszerűen tárolható.
»» Puha, gumis váztartói biztosan rögzítik a kerékpárokat a helyükön.
»» A fokozott biztonság érdekében heveder és fényvisszaverők is tartoznak
a tartóhoz.
»» Előkészítéssel rendelkezik 976-os világítótábla 9761-es adapterrel (és
nem 9708-as adapterrel) történő felszereléséhez.
»» A 972/9708 megoldás felhelyezett kerékpárokkal együtt is dönthető a
csomagtérajtó egyszerű elérése érdekében.
»» Minden kerékpár- és kerékméret esetén
használható.
»» A kerékpárok a talajszinttől kényelmes
magasságban utaznak.
»» Két méretben kapható:
– A 972-es és a 974-es típus három
kerékpár szállítására alkalmas.
Billenthető
– A 9708-as típus négy kerékpár
A tartó ledöntésével a
szállítására alkalmas.
csomagtér kényelmesen

»» Gyorsan és egyszerűen használható, helytakarékos, vonóhorogra
szerelhető kerékpártartó 2 kerékpárhoz
»» A legtöbb vázmérethez használható.
»» Puha, gumis váztartói biztosan rögzítik a kerékpárokat a helyükön.
»» A fokozott biztonság érdekében hevederekkel és fényvisszaverőkkel
szerelve szállítjuk.
»» Előkészítéssel rendelkezik 976-os világítótábla 9761-es adapterrel
történő felszereléséhez.
»» Laposra összehajtva egyszerűen tárolható.
»» Két kerékpár szállítására alkalmas.

hozzáférhető.

2. Thule EuroClick G2 919
kerékpártartó vonóhorogcsatlakozóval, amely közvetlenül
a gépkocsi fogadóegységéhez
kapcsolódik.

 erékpártartó megoldás olyan járművekhez, amelyek esetében nem engedélyezett
K
a vontatás, illetve környezetbarát /„zöld” / hibrid autókhoz. Ilyen autó például:
Toyota Prius, Toyota IQ, Suzuki Alto, Ford Ka, Citroën C1 stb. Ezeket az autókat
nevezik „csak szállító”, illetve „nem vontató” járműveknek is, mivel esetükben
nem engedélyezett utánfutó, illetve lakókocsi vontatása. A Thule EuroClick
G2 használható olyan autókhoz is, amelyek leszerelhető Thule vonóhoroggal
rendelkeznek.

510-0083
120x120 mm

Kerékpártartók

Egészítsd ki kerékpártartódat
Thule 9902 harmadik féklámpa
Kiegészítő olyan esetekre, amikor a csomag vagy
a kerékpártartó eltakarja az autó hátsó lámpáit.
Kifejezetten hátulra rögzíthető Thule termékeken
Pin Adapter
és kerékpártartókon való használatra7-to-13
készül.

9906

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

Thule 9906 adapter
Ha az autó 7 pólusú elektromos aljzattal rendelkezik, ez az adapter lehetővé teszi a Thule 13
pólusú termékeinek csatlakoztatását.

Thule 9907 adapter
Ha az autó 13 pólusú elektromos aljzattal rendelkezik, ez az adapter lehetővé teszi a Thule 7
pólusú termékeinek csatlakoztatását.

Thule 9762 rendszámtábla
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.

Thule 976 világítótábla
Képes ellátni az autó legfontosabb hátsó lámpáinak feladatát. Egyszerűen felszerelhető a 9761es adapterrel (Thule HangOn, Thule Xpress),
illetve pántok segítségével (Thule BoltOn).

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 957 zár
Thule EasyBase, HangOn, illetve RideOn vonóhoroghoz zárására szolgál.

Thule 982 kerékpárváz-adapter
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 EuroClassic G5/G6 adapter
Növeld meg Thule EuroClassicG5/G6 típusú
tartód kapacitását egy újabb kerékpárhellyel a
928-1-es Thule adapter segítségével. Bármilyen
kerékpár- és kerékméret esetén használható.

Thule 9042 és 9202 Off-Road adapter
9042-es adapter a Thule EuroClassicG6
LED, illetve a Thule EuroClassic G5 rögzítéséhez olyan autóra, amelynek pótkereke kívül
található. A 9202-es adapter a Thule EuroWay
G2 tartóhoz való.

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

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

Thule SlideBar
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.

Thule 538 acélhuzal zár
Műanyaggal bevont, 180 cm
hosszú acélsodrony, amely szinte
bárminek a lezárására használható.
Zárvédelemmel ellátva.

Thule Egykulcsos rendszer
Kerüld el a több kulcs használatából
fakadó gondokat, szerezd be a Thule
Egykulcsos rendszert, és egyetlen
kulccsal zárhatod minden saját Thule
eszközödet.
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Hátsó ajtóra
szerelhető tartók

Hátsó ajtóra szerelhető tartók

Thule BackPac 973
Bővíthető tartó hátsó ajtóra történő, magas pozíciójú
rögzítéshez
»» A magas pozíciónak köszönhetően látható marad a hátsó lámpatest és a
rendszámtábla.
»» Leszerelhető és könnyen állítható váztartók.
»» Az autóspecifikus kittel a tartó többféle járműtípusra is felszerelhető.
»» Két kerékpár szállítására alkalmas – adapterrel kiegészítve ez a kapacitás
három, illetve négy kerékpárra bővíthető.
»» Laposra hajtható, így kezelése és tárolása is egyszerű.
»» A tartó gyakran autócsere után is használható (esetleg új készletre lehet
szükség).
»» Elcsúsztatható keréksínek.
»» Az autóval és a kerékpárokkal érintkező összes felület gumibevonattal
rendelkezik, amely extra védelmet nyújt.
»» A kerékpárok a tartóhoz, a tartó pedig az autóhoz zárható Thule 567 zár
segítségével.
»» A megfelelő autók felsorolását megtalálod a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a következő webhelyen: www.thule.com.

Magas pozíció
Látható marad a hátsó
lámpatest és a rendszámtábla (a legtöbb
autótípusnál).

Egyedi levehető
váztartó
Hihetetlenül megkönnyíti
a kerékpárváz rögzítését,
különösen több kerékpár
felrakásánál.

Gyorskioldó pántok
A kerekeket biztosan
tartják a helyükön.
Különféle kerékméretekhez
állíthatók.

Növeld meg Thule BackPac 973 tartód kapacitását és rugalmasságát

Újabb egy vagy két kerékpárt kell szállítanod?
Szereld fel a 973-23-as és 973-24-es Thule adaptereket
A Thule 973-23 adapter két kerékpárról háromra bővíti a Thule BackPac szállítókapacitását, a 973-24-es adapter pedig háromról négyre.

Thule BackUp 900
A Thule BackUp egy robusztus
box, amely 420 literrel megnöveli
az autó csomagterét. Tökéletesen
rögzíthető Thule EasyBase, illetve
Thule BackPac tartóra.
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Hátsó ajtóra szerelhető tartók

Thule ClipOn High

Thule ClipOn

Gyorsan felszerelhető, összehajtható kerékpártartó

Gyorszáras tartó, tökéletes megoldás ötajtós és
kombi autókra.

»» Egyszerűen felszerelhető a hátsó ajtóra; egyedi gyorszáras rendszerrel és
szabadalmaztatott zármechanizmussal.
»» A magas pozíciónak köszönhetően a legtöbb autótípusnál látható marad
a hátsó lámpatest és a rendszámtábla.
»» Gumibevonatos váztartók.
»» Az autóval és a kerékpárokkal érintkező összes felület gumis
védőbevonattal rendelkezik.
»» Az állítható gyorskioldó pántok biztosan tartják a kerekeket a helyükön.
»» Gyorsan összehajtható, így tárolása egyszerű.
»» Elcsúsztatható keréksínek.
»» Gumibevonat és helyenként habszivacs óvja az autót a sérüléstől.
»» A kerékpárokat a tartóhoz lehet zárni.
»» Két kerékpár szállítására alkalmas.
»» A megfelelő autók felsorolását megtalálod a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.

Gyorszáras rögzítési
rendszer
A tartó hátsó ajtóra szerelése és
lezárása kifejezetten egyszerű.

Összehajtható
Gyorsan összehajtható, így
tárolása egyszerű.

»» Egyedi gyorszáras rendszerének köszönhetően egyszerűen
felszerelhető a hátsó ajtóra.
»» Az autóval és a kerékpárokkal érintkező összes felület
gumibevonattal rendelkezik, amely extra védelmet nyújt.
»» Az állítható gyorskioldó pántok biztosan tartják a kerekeket.
»» Gyorsan összehajtható, így tárolása egyszerű.
»» Csatlakoztatható hozzá a Thule 976 világítótábla.
»» Három kerékpár szállítására alkalmas.
»» A megfelelő autók felsorolását megtalálod a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.

Hátsó ajtóra/beltérbe szerelhető tartók

Thule FreeWay

Thule InDoor

Hátsó ajtóra szerelhető, akár három kerékpár szállítására
is alkalmas tartó.

A kerékpárok autón belüli szállításának
legbiztonságosabb módja.

»» Egyszerűen rögzíthető a hátsó ajtóra.
»» Az autóval és a kerékpárokkal érintkező összes felület gumibevonattal
rendelkezik, amely extra védelmet nyújt.
»» Csatlakoztatható hozzá a Thule 976 világítótábla.
»» Három kerékpár szállítására alkalmas.
»» A megfelelő autók felsorolását megtalálod a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.

»» Egyes autótípusoknál a szállítási kapacitás három kerékpárra bővíthető a
Thule 593 beltéri adapterrel.
»» A megfelelő autók felsorolását megtalálod a nyomtatott Thule
útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.
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Műszaki jellemzők

Tetőre szerelhető
kerékpártartók
Név

Thule ProRide

Thule FreeRide

Thule OutRide
561

591

532

Kerékpárok max. száma

1

1

1

Teherbírás (kg)

20

17

17
Első villa/hátsó kerék

Váz/kerék

Váz/kerék

∅ legfeljebb 100*

∅ 22–70*

Összes

Összes

Összes

Összes

Kerékpár rögzítése
Szállítható vázméretek (mm)
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

•

•³

•

•

•

•

Adapter T-horonyhoz (20x20mm)¹

Tartozék

889-2

Tartozék

Adapter T-horonyhoz (30x23mm)²

SquareBar rúdra szerelhető

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.

* Ellipszis keresztmetszetű váz, max.
65x80 mm.

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

Thule EuroClassic G6 LED

Thule EuroPower

Thule EuroWay G2

Egyéb

¹ W ingBar, SlideBar és AeroBar
rúdra szerelhető.
² Felszerelhető például egyes
eredeti BMW és Renault tetőcsomagtartókra.
³ AeroBar rúdra felszerelhető.
WingBar és SlideBar rúdra
történő rögzítéshez szükséges a
889-2-es adapter.

Vonóhorogra szerelhető
kerékpártartók
Név

Thule EuroRide

928

929

2 (928-1-es
adapterrel 3)

3 (928-1-es
adapterrel 4)

2

2

3

2

3

Teherbírás (kg)

51

60

60

46

51

36

45

Kerékpár max. tömege (kg)

25

25

30

24

24

20

20

Keréktávolság (cm)

20

20

25

19

19

17

17

137 x 48

137 x 65

118 x 63

102 x 55

102 x 73

105 x 58

105 x 75

14

Kerékpárok max. száma

Méret (cm)
Tömeg (kg)
Szállítható vázméretek (mm)

916

921

923

16

19

18

12

15

22–80

22–80

22–80

22–80

22–80

Kerekek rögzítése állítható tartókra

Racsnis csatok

Gyorskioldó
•

•

•

•

A kerékpárt a tartóhoz lehet zárni

•

•

•

•

•

A tartót az autóhoz lehet zárni

•

•

•

•

•

9152-es rakodórámpával
használható
Kívülre szerelt pótkerékkel
rendelkező autókra rögzíthető

•

•

9042-es pótkerékadapterrel

Hátsó lámpák
Tápaljzat

Lábpedál

9042-es pótkerékadapterrel

LED

•

13 pólusú
(9906-os adapterrel 7 pólusú)

7 pólusú
(9907-es adapterrel 13 pólusú)

TÜV/EuroBE-tanúsítvány

•

•

Teljesíti a City Crash szabvány
előírásait

•

•

Egyéb

•

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

•

Kiegészítő: 526/527
•

Lábpedál
•

16

Gyorskioldó

•

Lábpedál

943

20–70

Racsnis csatok

Levehető váztartók

Billentőfunkció, kerékpárral együtt

941

•
Kézi működtetésű

•

9202-es pótkerékadapterrel
•

•

7 pólusú
(9907-es adapterrel 13 pólusú)

•

•

•

•

7 pólusú
(9907-es adapterrel 13 pólusú)

•

•

Műszaki jellemzők

Hátsó ajtóra szerelhető
kerékpártartók
Név

Thule
BackPac

Kerékpárok max. száma

Thule
ClipOn High

Thule
ClipOn

Thule
FreeWay

Thule
Indoor

973

9105

9106

9103

9104

968

592

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

2

2

3

3

3

2 (593-as
adapterrel 3)

Teherbírás (kg)

60

30

30

45

45

45

Tömeg (kg)

14

10

11

7

8.5

6

BackPac kittel

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

•

•

•

•

•

•

Tartó rögzítése

Levehető váztartók

Pántok

Kerekek rögzítése állítható tartókra

•

A kerékpárt a tartóhoz lehet zárni

•

•

Gyorskioldó pántok
•

•

•

•

•

•

•

Kiegészítő: 538

Kiegészítő: 538

Kiegészítő: 567

A tartót az autóhoz lehet zárni
Felhelyezett tartó és kerékpárok
mellett is hozzáférhető a csomagtér
TÜV-tanúsítvány

A hátsó lámpatestet
és a rendszámtáblát
nem elfedő pozíció.

Egyéb

•

•

•

•

•

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.

A különféle autótípusokhoz való alkalmasság részleteit keresd meg a nyomtatott Thule útmutatóban, illetve a www.thule.com webhelyen.

Thule RideOn
9502

Thule EuroClick G2
9503

919

Thule HangOn
972

9708

Thule Xpress
974

970

2

3

2

3

4

3

2

30

45

40

45

60

45

30

17

17

20

15

15

19

105 x 55

105 x 75

102 x 55

47 x 54

47 x 64

47 x 54

50 x 54

9

17

6.5

10

6

4

Összes

12

22–80

Összes

Összes

Összes

Összes

Állítható pántok

Racsnis csatok
•

Kiegészítő: 538

•

Kiegészítő: 538

Kiegészítő: 538

Kiegészítő: 957

•

Kiegészítő: 957

Lakattal

Kézi működtetésű

Lábpedál

Kézi működtetésű

•
9202-es pótkerékadapterrel
•

•

7 pólusú
(9907-es adapterrel 13 pólusú)

•

Kiegészítő: 976

Kiegészítő: 976

13 pólusú
(9906-os adapterrel 7 pólusú)
•

•

•

•
A tartórúd-készlettel 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.
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Water

Mindannyian saját, különleges kapcsolatban vagyunk a vízzel, és minden személyiséghez
tartozik valamilyen víz. Akár csipkézett partvonal mentén megküzdenél a hullámokkal,
akár egy békés folyón csorognál lefelé csendesen, a vízreszállás mindig izgalmat és új
élményeket hoz.
Az emberiség különféle módokat talált a legkiismerhetetlenebb elem 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 – természetesen – erős pántokkal és
védőbetétekkel vannak ellátva.
Ez röviden annyit jelent, hogy velünk egyben és biztonságban érhetsz a vízpartra.
Azután már rajtad áll, hogy viteted magad az áramlással vagy szembeszálllsz a sodrással.
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Technológia és jellemzők

Technológia és jellemzők

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

Billenthető
Nagy szögben ledönthető, hogy kajak le- és
felpakolása a lehető legkönnyebb legyen.

Thule 855 Többcélú szállító
Thule 855 többcélú tartó akár három evező, lapát stb.
szállítására is alkalmas.

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

Thule hevederrendező
Praktikus kiegészítő, amely segít rendben és
tisztán tartani a hevedereket, használatával jelentős
mennyiségű időt és energiát megspórolsz. Tartozik
hozzá egy 300 kg-os szakítószilárdságú heveder.
521-1 cikkszámú hevederrendező 275 cm-es
hevederrel.
522-1 cikkszámú hevederrendező 400 cm-es
hevederrel.

Thule 5603 Windszurf párnák
Vinilbevonatú védelem szörfdeszkák és kisebb
csónakok biztonságos szállításához. Távtartó
betétként is kiválóan használható több szörfdeszka
szállításakor.

Thule hevederek
Erős, állítható Thule hevederek kaphatók a
biztonságos szállításhoz 300 kg-os szakítási
szilárdsággal.
Cikkszám: 521 (1x275 cm)
Cikkszám: 524 (2x275 cm)
Cikkszám: 522 (1x400 cm)
Cikkszám: 523 (2x400 cm)
Cikkszám: 551 (2x600 cm)

Gumis támaszok
A Thule K‑Guard 840 részét képező univerzális gumis
támaszok felveszik a különféle kajakok alakját. A tartót
hozzá is lehet zárni a tetőtartóhoz.

Kiegészítő termékek
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Tartó vízisport-felszerelésekhez

A további részleteket
okostelefonodon is
megtekintheted.

Thule K-Guard
Gyorsabban, biztonságosabban, egyszerűbben –
tölts kevesebb időt a fel- és lepakolással, inkább
evezz többet.
»» Rendkívül egyszerűen és gyorsan felerősíthető a tetőtartóra.
»» Nagy szögben ledönthető, hogy a kajak le- és felpakolása a lehető
legkönnyebb legyen.
»» A legelső olyan kajakszállító megoldás, amelynél mind a kajakot
hozzá lehet zárni a tartóhoz (zárható acélszálakkal átszőtt pánttal),
mind pedig a tartót a tetőtartóhoz.
»» A gumitámaszok képesek felvenni a különféle kajakok formáját,
ezzel megfelelően elosztva a kajak testére jutó nyomást.
»» Használd a Thule SlideBar, WingBar, illetve AeroBar rúd T-hornyát,
vagy fogasd a SquareBar köré.
»» Elegáns alumínium kialakítás.
»» A City Crash tesztek alapján legfeljebb 45 kg-os kajakok szállítására ajánlott.

Az Thule K-Guard maximálisan megbízható és biztonságos – vélhetően a létező legjobb kajakszállítási megoldás.
Zárható hevederei olyan szolgáltatást kínálnak, amelyet a
használói különösen nagyra értékelnek, hiszen hatékony
védelmet nyújt a kajak eltulajdonítása ellen. A tartót meg is
lehet dönteni a könnyebb fel- és lepakolás érdekében, a
rászerelt ötletes gumitámaszok pedig felveszik a különböző
alakú kajakok formáját.

Gumis támaszok
Thule Zárható heveder
Az ötletes gumitámaszok felveszik a Ez az innovatív zárható heveder
különféle kajaktestek alakját.
meggátolja, hogy a tetőtartóra
fogatott kajakot, illetve egyéb
felszerelést eltulajdonítsák.

Billenthető
Nagy szögben ledönthető, hogy
kajak le- és felpakolása a lehető
legkönnyebb legyen.

Tartó vízisport-felszerelésekhez

Thule Zárható heveder Thule Hull-a-Port Pro
Minimálisra csökkenti a lopás veszélyét.

Thule Hull-a-Port Pro 837 / Hull-a-Port 835-1

»» A hevederben nagy szilárdságú acélszálak húzódnak, amelyek ellenállnak
a vágásnak.
»» A könnyű alumínium csat védőburkolata meggátolja a kajak karcolódását
és összekenését.
»» Ez az innovatív zárható heveder megakadályozza a tetőtartóra erősített
kajak, illetve egyéb felszerelés eltulajdonítását.
»» A hevedert annak nyitott, illetve zárt állapotában is meg lehet húzni.

»» A csomagtartó magasságáig lehajtható, így nem kell leszerelni a
garázsba történő beálláshoz (Hull-a-Port Pro 837).
»» Stabil, helytakarékos kialakítás.
»» Különösen vastag filcréteggel borított betétek óvják a hajótestet.
»» Erős hevederek rögzítik szilárdan a kajakot.
»» A csatot körülvevő gumibetét védi az autót és a kajakot a karcolódástól
pakoláskor és szállításkor.
»» Legfeljebb 45 kilós kajakok szállítására ajánlott.

A Thule újszerű zárható hevederében nagy szilárdságú
acélszálak találhatóak, amelyek ellenállnak a vágásnak. A csat
védőbevonata megóvja a kajakot a karcolódástól. A hevedert
nyitott és zárt állapotában is meg lehet húzni. A zárható heveder
részét képezi a Thule K-Guard 840 szállítónak, de önálló
kiegészítőként is kapható.

A Thule Hull-a-Port Pro egyedülálló kajaktartó, amelyet könnyű
felszerelni. Átgondolt, döntött, helytakarékos kialakítása lehetővé
teszi, hogy több mindent pakolj a tetőre. Ráadásul használaton
kívül lehajtható, így le sem kell szerelned a garázsba történő
behajtáshoz. A kajakot biztosan rögzítő, erős hevederekkel,
valamint a hajótest védelmét maximálisan ellátó, vastag
filcbetétekkel együtt kapható.
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Tartó vízisport-felszerelésekhez

Juttasd el kajakodat, kenudat, szörfdeszkádat
és felszerelésedet a vízpartra

Thule 874 Kajakszállító

Thule Hydroglide 873

Thule 520-1 Kajaktámasz

»» Tökéletesen idomul a kajak alakjához.
»» Négy állítható gumitámasz tartja stabilan a
kajakot szállítás közben.
»» Erős hevederek rögzítik szilárdan a kajakot.
»» A csatot körülvevő gumibetét védi az autót
és a kajakot a karcolódástól pakoláskor és
szállításkor.
»» Egyszerűen felszerelhető Thule SquareBar
rúdra, illetve T-hornyos rudakra (tartozéka a
T-horonyhoz való adapter).

»» Egyetlen ember is képes könnyedén
felrakodni.
»» A filcbetétes hátsó támaszok megkönnyítik a
felrakodást. Egyszerűen csúsztasd a kajakot
az autó tetejére.
»» Erős hevederek és az elülső tartó állítható
gumitámaszai stabilan rögzítik a kajakot.
»» A csatot körülvevő gumibetét védi az autót
és a kajakot a karcolódástól pakoláskor és
szállításkor.
»» Egyszerűen felszerelhető Thule SquareBar
rúdra, illetve T-hornyos rudakra (tartozéka a
T-horonyhoz való adapter).

»» 1–2 kajak szállítására alkalmas.
»» Heveder hossza: 2 x 275 cm, a csomag
része.
»» Polipropilén csatvédő bevonat.
»» Kisméretű csónakok vagy szörfdeszkák
szállítására.
»» Egyszerűen felszerelhető Thule SquareBar
rúdra, illetve T-hornyos rudakra (tartozéka a
T-horonyhoz való adapter).

Tartó
vízisportfelszerelések
hez
Név

Thule K‑Guard

840
Teherbírás
Heveder hossza (cm)
Csat gumibevonata

45 kg
2 x 400
•

Minden árbocmérethez alkalmas

Egyéb hajótestekhez is használható

Thule 839 Waterslide

Thule 320 Rögzítőszem

»» Óvja 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 érintkezés esetén is.

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.

Szörfdeszka
vagy kisméretű
hajó

Zár

•

WingBar, SlideBar és AeroBar rúdra
szerelhető

•

SquareBar rúdra szerelhető

•

TÜV-tanúsítvány

•

¹ Nem szerelhető SlideBar rúdra.
² A rudak körüli rögzítéshez, illetve a Thule SlideBar T-hornyába
illesztéshez 886-os adapter szükséges.

Műszaki jellemzők

Thule 579 Kenuszállító

Thule 832 Hullámszörf-szállító

Thule 533/833 Szörfszállító

»» Kenuk és egyéb kisméretű hajók szállítására
alkalmas.
»» Puha támasztóbetétek nyújtanak védelmet.
»» Hevederes rögzítésű.
»» Egy kenu vagy kisméretű hajó szállítására
alkalmas.

»» Kifejezetten szörfdeszkák szállításához készül.
»» A szörfdeszka védelmet nyújtó, puha
gumitartóba fekszik.
»» Hevederes rögzítésű.
»» Legfeljebb két szörfdeszka szállítására
alkalmas.

»» Hevederes rögzítésű.
»» Egy szörfdeszka és két árboc szállítására
alkalmas.
»» 533-as a Thule SquareBar rúdhoz, illetve 833as a Thule WingBar, Thule SlideBar és Thule
AeroBar rúdhoz.
»» A védőbetétek megtalálhatók a termék
csomagjában.

Thule
Hull-a-Port
Pro

Thule
Hull-a-Port

Thule
kajakszállító

Thule
Hydroglide

Thule
kajaktámasz

Thule
kenuszállító

837

835-1

874

873

520-1

579

Thule
szörfdeszkaszállító
533

833

1 szörfdeszka + 2 árboc

Thule Hullámszörf-szállító

Thule Többcélú szállító

Thule
Waterslide

832

855

839

1 kajak

1 kajak

1 kajak

1 kajak

2 kajak

1 kenu

1-2 szörfdeszka

1–3 evező

-

2 x 275

2 x 275

2 x 400

2 x 400

2 x 275

2 x 400

2 x 275

2 x 275

2 x 180

2 x 35

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Szörfdeszka
vagy kisméretű
hajó

Szörfdeszka
vagy kisméretű
hajó

Szörfdeszka
vagy kisméretű
hajó

Kiegészítő: 538

Kiegészítő: 538

Kiegészítő: 538

Kiegészítő: 538

•²

•²

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Szörfdeszkák

Kiegészítő: 538

Kiegészítő: 538
•

•

•

•

•

-

Árbocok,
egyebek

-

Kiegészítő: 538

•

-

•¹

•¹

-

•

•

-

•

•

-

•

Kisméretű hajó

•

Legfeljebb
10 cm-es
átmérőig.
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A hófödte hegyek lenyűgöző szépsége. A tökéletesen előkészített sípálya hívogató látványa. A
nekiindulás előtti pillanatok adrenalinlökete. A korlátlan szabadság érzése, miközben lefelé siklasz
a friss porhóban... Igen, a síelés külön kategóriát képvisel a kültéri 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, amelyek az összes többi termékhez
hasonlóan biztonságosak és tartósak. Röviden megfogalmazva: a nyílt fehér terep megközelítése
nem gond – akkor sem, ha onnan csak lefelé visz az út.
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Technológia és jellemzők

Technológia és jellemzők

Egyedi racsnis felhelyező rendszer
A különleges racsnis rendszerrel egyszerűen
rögzíthető a lánc – akár egy kézzel is végrehajtható.

Külső gyorskioldó rendszer
Egyedi, szabadalmaztatott külső kioldórendszer: a
piros kar meghúzásával már le is szerelted a hóláncot.

Önfeszítő rendszer
Szabadalmaztatott önfeszítő rendszer mikroszabályozó
megoldással: egyetlen megállás elég a lánc felszereléséhez.

Extra méretű gombok
A különlegesen nagy nyomógombok még kesztyűben
is könnyen nyithatóvá teszik a sítartót.

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

Zárható
Síléceidet a sítartóhoz zárhatod – a sítartót pedig a
csomagtartóhoz.

Kiegészítő termékek

Thule Go Pack Set 8006
Négyes csomag, benne három Thule Go Pack 8002 és egy Thule Go Pack Nose 8001.
Tökéletesen illik a Thule tetőboxba.

Thule Egykulcsos rendszer
Kerüld el a több kulcs használatából fakadó
gondokat, szerezd be az összes Thule eszközödhöz
használható kulcsot.
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Tartó télisport-felszerelésekhez

Thule Xtender 739
»» A tartó kicsúsztatható a fel- és lepakolás egyszerűbbé tétele érdekében.
»» Kihúzható a könnyebb fel- és lepakoláshoz, hogy ne kelljen az autó
tetejére hajolni, és így elkerülhető legyen a ruházatod összepiszkolása,
illetve az autó megkarcolása.
»» Egyedi áramvonalas forma alumíniumból.
»» Megemelt kialakítása megakadályozza, hogy a magas kötések sérülést
okozzanak az autó tetején.
»» A különlegesen nagy nyomógombok könnyen nyithatóvá teszik a sítartót.
»» Legfeljebb hat pár síléc vagy négy hódeszka szállítására alkalmas.

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

Extra méretű gombok
A különlegesen nagy
nyomógombok még
kesztyűben is kön�nyen nyithatóvá teszik a
sítartót.

Thule Deluxe 726/727/740

Thule Snowpro Uplifted 748

Thule Snowpro 745/746/747

»» Egyedi és áramvonalas forma alumíniumból.
»» Állítható magasságának köszönhetően képes
megakadályozni, hogy a magas kötések sérülést okozzanak az autó tetején.
»» A különlegesen nagy nyomógombok könnyen
nyithatóvá teszik a sítartót.
»» Három méretben kapható, és akár hat pár
síléc vagy négy hódeszka szállítására is
alkalmas.

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

»» Síelők ezrei tesztelték a világ minden táján.
»» Három méretben kapható, és 3–6 pár síléc
vagy 2–4 hódeszka szállítására alkalmas.
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Hóláncok

A további részleteket
okostelefonodon is
megtekintheted.

Thule Easy-fit
A hólánc felhelyezése még soha nem volt ennyire
egyszerű és gyors!
»» A belső íves merevítő tökéletes rögzítést tesz lehetővé, a felszerelés
a kerék tetejétől kezdődik – ez az ún. „Top-Down”, azaz fentről lefelé
haladó felszerelés.
»» A központi alumínium rúd képezi a feszítőrendszer alapját: nyisd
le az integrált pedált, majd lábbal lenyomva bekapcsolod az
önfeszítést. A lánc az autó indulásakor automatikusan ráfeszül a
kerékre.
»» Automatikus kioldás – elég megnyomni az alumínium rúdon található
piros gombokat, és a lánc kioldódik.
»» A piros pontok egyszerűbbé teszik az egyes elemek felismerését
felhelyezéskor, illetve levételkor.
»» Zsákja praktikus és strapabíró táska, térdelőszőnyegként is
használható fel- és leszereléskor.

Központi alumínium rúd
Központi alumínium rúd integrált
feszítőrendszerrel – „Top-Down”
felszerelés.

Keresztláncos minta a
futófelületen
Hegesztett, S alakú acélszemek kötik
össze az alumínium rudat a belső íves
merevítővel.

Belső íves merevítő
A belső íves merevítő tökéletes
rögzítést biztosít – „Top‑Down”, azaz
fentről lefelé haladó felszerelés.

Automatikus kioldás
Az alumínium rúdon található piros
gombok megnyomásával a lánc
automatikusan kioldódik.
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Hóláncok

Thule K-Summit

Thule CK-7

A személyautókhoz elérhető legötletesebb külső lánc

A világ legvékonyabb hólánca

»» 0 mm hézag a kerék mögött.
»» A kerék eredeti csavarjára rögzítendő.
»» Az innovatív racsnis rendszer biztosítja a könnyű felszerelhetőséget.
»» A rugóscsavarok csökkentik a lánc mozgását a futófelületen, és lehetővé
teszik a tökéletes illeszkedést többféle abroncsméret esetén is.
»» Taposólánc különleges, fémszegecses, fröccsöntött műanyag karmok és
különleges ötvözött acél lánc váltakozásával.
»» Nem érintkezik a könnyűfém felnikkel.
»» A behajtható karmoknak köszönhetően könnyedén tárolható saját
praktikus táskájában.
»» Innovatív kialakítás.
»» Kapható továbbá: 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.
»» „Bottom-Up” (lentről felfelé irányú) felszerelés a belső rugalmas kábelnek
köszönhetően.
»» Különleges, csavart láncszemek, a lánc vastagsága mindössze 7 mm.
»» A tökéletes láncfeszességről mikroszabályozó rendszer gondoskodik.
»» A rögzítőhorgok zárt kialakítása miatt a lánc nem csavarodhat össze.
»» Csúszás gátlós műanyag ütközők védik a könnyűfém felniket (opcionális).
»» Színes megkülönböztetés az összeillesztési pontokon.

Thule CS-10

Thule CL-10

Thule CB-12

Ötletes hólánc automatikus
kioldóval.

Megerősített jégtörő láncszemek és
automatikus feszességszabályozás.

Egyszerűség és robusztus kialakítás

»» 10 mm-es láncszem a belső térközben és a
futófelületen.
»» Külső gyorskioldó rendszer: a különleges kar
meghúzásával eltávolítható a hólánc.
»» Önfeszítő rendszer: egyetlen megállással
felszerelhető a lánc.
»» Mikroszabályozó rendszer gondoskodik a
tökéletes láncfeszességről.
»» Csúszás gátlós műanyag ütközők védik a
könnyűfém felniket (opcionális).
»» Kapható 9 mm-es (Thule CD-9), továbbá SUV
járművekhez és lakóautókhoz készített 16 mmes változatban is (Thule XS-16).

»» 10 mm-es láncszemek a belső térközben és a
futófelületen.
»» Önfeszítő rendszer: egyetlen megállással
felszerelhető a lánc.
»» Aszimmetrikus gyémánt mintázat jégtörő
láncszemekkel.
»» Mikroszabályozó rendszer gondoskodik a
tökéletes láncfeszességről.
»» Csúszás gátlós műanyag ütközők védik a
könnyűfém felniket (opcionális).
»» Kapható 10 mm-es, jégtörő nélküli (Thule
CG-10) és 9 mm-es változatban (Thule CG-9),
továbbá SUV járművekhez és furgonokhoz
készített 12 mm-es változatban is (Thule
XG‑12 Pro).

»» 12 mm-es láncszemek a belső térközben és a
futófelületen.
»» Kézi feszítőrendszer: egy megállás szükséges
a lánc felszereléséhez, egy pedig a meghúzásához.
»» A rögzítőhorgok zárt kialakítása miatt a lánc
nem csavarodhat össze.
»» Kapható 10 mm-es (Thule CD-10) és 9 mmes változatban (Thule CD-9), továbbá SUV
járművekhez, lakóautókhoz és furgonokhoz
készített 16 mm-es változatban is (Thule
XD‑16 és Thule XB-16).

Műszaki jellemzők

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)

30

40

40

•

•

•

60

30

40

60

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

„Top-Down” (fentről lefelé)
rögzítés

Thule
Easy-fit

Thule
K-Summit,
 ‑Summit XL,
K
K-Summit XXL

Thule
CK-7

Thule
CS-10, CS-9, XS-16

Thule
CL-10, CG-10,
CG‑9, XG-12 Pro

Thule
CB-12, CD-9, CD‑10,
XD-16, XB-16

•

•

•

•

•
•

Külső rögzítés
„Bottom-Up” (lentről
felfelé) rögzítés
Külső kioldás

•

Önfeszítő rendszer
(egymegállásos felszerelés)

•

•

•
•

Kézi feszítés
(kétmegállásos felszerelés)

•

•

•

Könnyűfémfelni-védelem

•

•

•

•

•

Kizárólag CD-9, CD-10,
XD-16 esetében

ABS/ESP-kompatibilitás

•

•

•

•

•

•
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És ezzel még egyáltalán
nem értünk a végére.
1942-ben egyszemélyes, csukacsapdákat gyártó vállalkozásként indultunk, mára pedig
világszerte ismert márkává fejlődtünk. Ez a hetven év izgalmas utazás volt a Thule
vállalat számára, melynek során számos innovatív terméket sikerült kifejlesztenünk.
A paletta pedig minden évben bővül. Ebben a katalógusban összegyűjtöttünk
minden általunk kínált autófelszerelést, ez azonban csak kis szelete a Thule termékek
családjának. A következő oldalon szereplő üzleti részegységek rendkívül sokféle cikkel
foglalkoznak: lószállítókkal, hajószállító utánfutókkal, hóláncokkal, professzionális
teherszállítókkal, vontatási megoldásokkal és csomagszervezéssel.
A Thule tagja a Thule Group vállalatcsoportnak is, amely nemzetközi márkák
egyetlen közös célért dolgozó közössége. Ez a közös cél pedig az aktív életedet
egyszerűbbé tévő intelligens megoldások kifejlesztése.

Thule üzleti egységek
Thule Car Accessories
Thule Sweden AB
P.O. Box 69
330 33 Hillerstorp
Sweden
Thule Carry Solutions
Thule Organization Solutions
Rue de la Posterie, 19
5030 Gembloux
Belgium
Thule Trailers AB
Industrivägen 16
553 08 Jönköping
Sweden

Thule Group HQ
Fosievägen 13
214 31 Malmö
Sweden

Thule Recreational Vehicle
accessories
Thule N.V.
Kortrijkstraat 343
8930 Menen
Belgium
infoRV@thule.com
Thule Snow Chains
Thule S.p.A.
Viale Lombardia, 8
23847 Molteno LC
Italy
sc.tech.support@thule.com
Thule Towing Systems B.V.
Industrieweg 5
7951 CX Staphorst
The Netherlands

Get out there.
Anywhere.
5211200180 Hungarian. A termékkínálat földrajzi területenként eltérő lehet, és az egyes termékek kialakítása külön értesítés
nélkül változhat. A gyártó fenntartja annak lehetőségét, hogy a katalógusban szereplő adatok pontatlanok lehetnek.
Gyártás: NY. Fényképek: Marcel Pabst, Micke Strinnhed, Pelle Wahlgren.
Copyright 2012, Thule Sweden AB.
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