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Pokud se chystáte vyrazit na výlet, můžete s námi počítat. Ať už se vydáte 
kamkoli, na naše přepravní systémy se můžete vždy spolehnout – a to 
dokonce i tam, kde končí silnice a začíná vaše skutečná výprava.

Ať už se chystáte zdolávat závratné výšky hor, cestovat rozpálenou 
savanou, sjíždět divokou řeku nebo se plavit po nevyzpytatelném moři, měla 
by vaše cesta být co nejjednodušší, nejbezpečnější a stylová. Při vývoji 
střešních nosičů, střešních boxů i nosičů zavazadel uvedených v tomto 
katalogu jsme na to pamatovali. K vývoji každého výrobku přistupujeme tak, 
abychom své produkty přizpůsobili vašemu životnímu stylu.

My víme, jak na to.
Vy určujete kde a kdy.
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Dobrodružství, do kterých se se svým vybavením budete pouštět, mohou 
být velmi rozmanitá. Proto naše výrobky vyvíjíme tak, aby byly odolné vůči 
jakémukoliv počasí, jakýmkoliv teplotám a jakémukoliv terénu po celém světě. 
Jedině tak mohou naše produkty obstát. Můžete si tedy udělat obrázek o 
tom, jak vypadají naše zkušebny.

Každý nový výrobek je vystaven teplotám od ledového severního 
chladu až po teplo žhnoucí pouště, dlouhodobému působení intenzivního 
ultrafialového záření, účinkům solné komory při zkoušení odolnosti vůči korozi, 
několika tlakovým zkouškám a zkouškám nosnosti. A na závěr účinkům 
vibračního stroje, který simuluje dvě cesty kolem světa uskutečněné během 
méně než jednoho týdne a odpovídající namáhání po dobu životnosti výrobku.

Ano, je to kruté zacházení, ale takový je svět kolem nás. Symbol 
osvědčení odolnosti nesou pouze ty produkty, které obstály v náročných 
zkouškách zahrnujících podmínky, kterým mohou být vystaveny v nejzazších 
koutech světa. Díky tomuto zodpovědnému přístupu jsme získali vedoucí 
postavení na mezinárodním trhu v oblasti bezpečnosti a trvanlivosti a naše 
produkty dokonce překračují požadavky stávajících norem.

Přísným testováním se 
připravujeme na náročné cesty
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Protože se rodina v průběhu času rozrůstá a protože stále chceme trávit hodně času 
v přírodě, máme pocit, že se vnitřní prostor vozidla zmenšuje. Dostatek prostoru pro 
nová dobrodružství můžeme získat třeba tak, že budeme vybavení a další potřebné 
věci vozit na střeše automobilu.

Začněte výběrem nosiče, který vyhovuje vašim potřebám. Střešní nosič Thule je 
vhodným základním vybavením pro převážení každého nákladu a navíc na něj můžete 
snadno montovat příslušenství vhodná k různým účelům.

Také samotné nosiče mají svou tradici. Již několik desetiletí se zabýváme 
vývojem, testováním a zdokonalováním výrobků a díky tomu máme nejrozsáhlejší 
sortiment na světě – podstata každého výrobku však zůstává stejná: bezchybné 
upevnění, spolehlivá funkce, bezpečnost a snadné použití.

Víme, jak jste před cestou nedočkaví. Střešní nosič Thule připevníte rychle 
pomocí několika jednoduchými úkony.
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Indikátory utahovacího momentu 
Tyto indikátory ukazují, zda je nosič bezpečně 
a správně přimontován k vozidlu.

Nářadí je integrováno ve výrobku
Už se vám nestane, že byste doma zapomněli 
potřebné nářadí – je zabudováno ve většině systémů 
nosičů Thule.

Adaptér do T-drážky Thule
Majitelům systémů vybavených T-drážkami poskytuje 
toto příslušenství elegantní alternativu k upevňování 
jakýchkoli předmětů. Pokud používáte systém Thule 
SlideBar, můžete navíc využívat celou délku tyče.

SmartSlide
Posuvné kryty na dolní straně opatřeny stupnicí, která 
určuje polohu patek a umožňuje rychlou instalaci.

Možnost uzamknutí
Všechny střešní nosiče lze na střeše zajistit 
uzamknutím, přičemž pomocí jednoho klíče můžete 
zamykat všechny výrobky Thule, které vlastníte.

Oboustranné vysouvání
Inovativní systém Thule SlideBar usnadňuje nakládání 
těžkých předmětů a díky tomu, že se vysouvá mimo 
karoserii, chrání váš vůz před poškozením a vás před 
ušpiněním.

Technologie a funkce



2

3

1

1110

Thule Professional Bar
Řemeslníci mají specifi cké potřeby a my pro ně máme specifi ckou 
tyč – robustní výrobek Thule Professional s unikátní dvoudrážkovou 
konstrukcí umožňující současnou montáž několika druhů 
příslušenství.

Další informace o řadě Thule Professional naleznete na 
stránkách www.thule.com.

Tyč Thule SquareBar
Používáte-li nosnou tyč jen občas, ideální volbou je standardní 
systém Thule SquareBar, jehož tyče jsou vyrobeny z oceli a jsou 
potaženy černým platem, který zajišťuje odolnou povrchovou 
úpravu.

Thule SlideBar
Pokud budete přepravovat sportovní vybavení, jako například 
kajaky nebo jízdní kola, pokud budete převážet rozměrný nesklad-
ný předmět nebo pokud máte vysoké vozidlo, poohlédněte se po 
inovativním systému Thule SlideBar. Tyč se vysouvá na kterékoli z 
obou stran karoserie vozu, a umožňuje tak snadnou manipulaci s 
nákladem.

Thule WingBar
Pokud budete nosnou tyč často používat, a proto ji chcete 
nechat trvale namontovanou na vašem vozidle, je nejvhodnější 
volbou lehká hliníková tyč Thule WingBar. Tyč nezpůsobuje 
v podstatě žádné zvýšení hlučnosti, T-drážka vám umožňuje využít 
celou šířku tyče a snadnou montáž příslušenství k upevňování 
přepravovaného nákladu. Díky aerodynamické konstrukci vypadá 
tato tyč velmi dobře.

Vyberte tyč, která vyhovuje vašim potřebám.

Patka nosiče pro vozy s běžnou 
střechou

Patka nosiče pro vozy s integrovaný-
mi podélníky

Patka nosiče pro vozy se střešními 
podélníky

Patka nosiče pro vozy s předinstalova-
nými upevňovacími body

Příklady možností montáže patek střešního nosiče

Montážní kit Thule

Patky pro montáž střešního nosiče Thule

Nový, jednoduchý a kompletní průvodce nosiči Thule, který je dostupný 
na stránkách www.thule.com, nebo tištěný průvodce FitGuide dostup-
ný u prodejců vám pomůže nalézt ideální řešení šité na míru.

Vyhledejte montážní kit pro váš vůz. 

Pokud váš vůz není vybaven podélníky nebo odtokovými žlábky, 
budete k důkladnému připevnění patek ke svému vozu potřebovat 
montážní kit. Tento kit musí odpovídat vašemu vozu. Naše nabídka 
montážních kitů zahrnuje prakticky všechny značky a modely 
automobilů. Ať už jezdíte jakýmkoli vozem, nabízíme vám dokonalý 
kit pro upevnění.

Nejvhodnější montážní kit pro váš model vozidla naleznete v 
tištěném průvodci nosiči Thule nebo na stránkách www.thule.com.

Vyhledejte vhodnou patku.

volba správných patek pro vaše vozidlo je velmi důležitá. Jejich 
výběr přitom závisí na provedení střechy vašeho vozidla. Nabízíme 
patky pro předinstalované upevňovací body, střešní podélníky, 
integrované podélníky i pro standardní střechy.

Nejvhodnější patky pro váš model vozu naleznete v tištěném 
průvodci nosiči Thule nebo na stránkách www.thule.com.

Úvodní 
informace

Tyče Tyče
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Nízká akustická energie
Při testování systému Thule WingBar 
v našem aerodynamickém tunelu jsme 
zjistili, že vytváří o 13 dB nižší hluk než 
systém Thule AeroBar. Jinými slovy – je 
prakticky bezhlučný.

SmartSlide
Posuvný kryt vodicí drážky na spodní 
straně nosné tyče nosičů s délkovou 
stupnicí usnadňuje instalaci patek.

Vyhovuje normám City Crash
Splňuje požadavky testů podle normy 
City Crash při zatížení nákladem 
o hmotnosti 100  kg v kombinaci se 
všemi patkami pro montáž střešních 
nosičů zařazených v systému Thule 
Rapid.

TrailEdge
Konstrukce s ostrými tvary, která je 
inspirována úspornými vozidly, přispívá 
ke snížení aerodynamického odporu.

Nízká odporová síla
Snížení odporové síly o 55  % ve srov-
nání se systémem Thule AeroBar.

WindDiff user
Snadno připevnitelný kryt T-drážky 
s členitým pryžovým povrchem, který 
snižuje aerodynamickou hlučnost i 
spotřebu paliva.

T-drážka umožňuje rychlejší 
montáž.
Příslušenství nosiče se jednoduše 
zasune do potřebné polohy v T-drážce. 
Lze využít celou délku nosné tyče a 
získat více prostoru pro připevnění 
několika kusů příslušenství.

WingPlug
Tento koncový uzavírací kryt se snadno 
otevírá otočením, a umožňuje tak 
neomezený přístup k T-drážce. Montáž 
i demontáž krytu WingPlug je velmi 
snadná.

Thule WingBar

 » Vyrobeno z lehkého hliníku.

 » T-drážka umožňuje rychlou montáž nosičů.

 » Technologie WindDiff user usměrňuje proudění vzduchu.

 » Systém WingPlug umožňuje snadný přístup k T-drážce.

 » SmartSlide – inovovaný kryt vodicí drážky s délkovou stupnicí 
(přihlášen k patentování).

 » Mírně zakřivený aerodynamický profi l.

 » Systém TrailEdge snižuje odpor vzduchu.

 » Vyhovuje normám City Crash.

Nový, silný a tichý typ.

Nové nosné tyče Thule WingBar, jejichž konstrukce 
je inspirována křídly letadla, jsou bezpečné, elegantní, 
aerodynamické a mimořádně tiché. Ve srovnání 
s předchozím typem se podařilo snížit akustickou energii 
o 90  % a odpor vzduchu o 55  %.

Thule WingBar

TyčeTyče
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Další informace můžete 
získat prostřednictvím 

smartphonu.

Nosné tyče 108 cm 120 cm 127 cm 135 cm 144 cm 150 cm 162 cm 175 cm 200 cm 220 cm

WingBar 960 961 969 962 963

SlideBar 891 892 893

AeroBar 860 861 869 862 863

SquareBar 760 761 769 762 763 765 766 767

Professional Bar 390 391 392 393 394 395

T-drážka umožňuje rychlejší 
montáž.
Příslušenství nosiče se jednoduše 
zasune do potřebné polohy v T-drážce. 
Lze využít celou délku nosné tyče a 
získat více prostoru pro připevnění 
několika kusů příslušenství.

Svorník Thule Eye Bolt 320
Chystáte-li se upevnit náklad na tyče 
Thule SlideBar, usnadní vám použití 
výsuvné funkce svorník Thule Eye Bolt, 
který lze zasunout do zadní T-drážky, 
kde slouží k připoutávání popruhů.

Thule SlideBar

 » Oboustranné vysouvání

 » Automatická západka zabraňující chybné manipulaci

 » Vysunutí o 600 mm umožňuje každému uživateli získat přístup k 
celému nosiči

 »  Zámek na obou stranách umožňuje uživateli uzamknout systém 
proti neoprávněnému použití.

 » Barevné označení otevřené a uzavřené polohy.

 »  Pogumované manipulační panely umožňují velmi bezpečné 
uchopení pří vysouvání.

 » Posuvný mechanismus s přihlášeným patentem.

 » Vyhovuje normám City Crash.

 » Maximální nosnost 90 kg – i ve vysunuté poloze.

Inovativní systém Thule SlideBar zjednodušuje nakládání 
těžkých předmětů a díky možnosti vysunutí na kteroukoliv 
stranu vozu mimo karoserii, chrání váš vůz před poškozením 
a vás před ušpiněním.

Thule SlideBar 

Systém Thule Rapid Railing 757
Ve světě nejvíce prodávaný střešní 
nosič pro vozy s běžným rozměrem 
střešních podélníků.

Thule 951
Klasický střešní nosič pro vozy 
s dešťovými žlábky.

Thule Rapid System 754
Nejbezpečnější a nejexkluzivnější 
střešní nosič pro vozidla bez podélníků 
nebo příprav ve střeše. 

Thule Smart Rack 784/785 
Univerzální a snadno použitelný kom-
pletní nosič pro podélníky. 

Thule Rapid System 753
Elegantní snížená univerzální patka 
střešního nosiče pro vozy s předin-
stalovanými upevňovacími body nebo 
integrovanými podélníky. 

Thule Rapid System 775
Univerzální, elegantní podélníkový no-
sič vhodný pro širokou škálu podélníků 
různých rozměrů. 

Thule Rapid System 751
Univerzální patka střešního nosiče pro 
vozy s předinstalovanými upevňovacími 
body. 

Typ střechy Běžná střecha Pevné montážní body Integrované 
podélníky

Střešní podélníky Dešťový žlábek

Název Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule 
SmartRack

Thule

754 753 751 753 757 775 784/785 951/951-2

Nosnost (kg)¹ 75 100 100 75 100 100 75 100

Výška patky (cm)² 9.6 7.2 10.5 7.2 7.5 6.5 7.5 15

Zámek
Jednoklíčový 
systém 544

• • • • •
Příslušenství

527

Použitelný s tyčemi Wing, 
Slide a AeroBar.

• • • • • • •

Použitelný s tyčemi 
SquareBar

• • • • • • • •

Je nutný montážní kit. • • • •

Schválení TÜV • • • • • • • •

Vyhovuje normám City 
Crash

• • • • • • •

Různé Vhodný pro 
podélníky 
o velikosti 
22–55 mm.

Vhodný pro 
podélníky 
o velikosti 
20–68 mm.

Vhodný pro 
podélníky 
o velikosti 
18–50 mm.

Lze uzamknout 
pomocí 

speciálního 
nástroje.

Dodává se 
také pro vozy 
se zvýšenou 

střechou, sady 
patek 952/952-2 

a 953/953-1.

Patky 
střešního nosiče

Patky střešního nosiče
Patky střešního nosičeTyče

(951)

(951-2)

Patky střešních nosičů se dodávají 
v sadách po 4 kusech a tyče v 
sadách po 2 kusech.

¹  Maximální nosnost je maximální hmotnost nákladu povolená pro každý typ střešního nosiče. Pokyny týkající se maximální nosnosti střechy vašeho vozu vyhledejte v příručce k 
vozidlu a v příslušném montážním návodu vydaném společností Thule.

²  Výška patky je vzdálenost od základny patky po stykový povrch tyče. 

Poznámka: 
• Pro určení vzdálenosti od horní strany tyče přičtěte 22 mm u tyčí Thule SquareBar, 27 mm u tyčí Thule AeroBar, 27 mm u tyčí Thule WingBar a 48 mm u tyčí Thule SlideBar.
• Montážní kit pro daný vůz není zahrnut v měřené výšce.
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Cargo Systém pro převážení nákladů Thule je konstruován tak, aby měl dlouhou životnost, 
a testován podle bezpečnostních požadavků, které jsou mnohem přísnější než 
požadavky mezinárodních norem. Jinými slovy to znamená, že střešní box se za 
žádných okolností neuvolní ze svého umístění na vozidle.

Při vývoji našich řešení pro přepravu nákladů vždy bereme v úvahu situaci v 
automobilovém průmyslu, zejména nejnovější konstrukce automobilů. Tento přístup 
vychází z prosté logiky: Našim cílem je přizpůsobit střešní box konkrétnímu typu 
vozidla a zároveň zajistit, aby na vozidle vypadal dobře.

Při navrhování přepravních systémů se zaměřujeme na potřeby zákazníků. 
Střešní boxy, skládací střešní boxy a ostatní nosiče pro přepravu nákladů, se kterými 
se setkáte na následujících stranách, jsou mimořádně snadno použitelné, lze je 
jednoduše připevnit a mají vysokou nosnost.
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Protiskluzová podložka
Integrovaná podložka s protiskluzovým povrchem pro 
další zajištění nákladu. Je standardem u řad Thule 
Excellence a Thule Dynamic.

Centrální zamykání 
Patentovaný bezpečnostní uzamykací systém – klíč je 
možno vyjmout pouze tehdy, jsou-li zavřeny všechny 
uzamykací body. Je standardem u všech střešních 
boxů Thule s postranním otevíráním.

Zvýšená kapacita 
Nastavitelné nosné tyče pro upevnění dodatečného 
nákladu na koš nosiče. Je standardem u řady Thule 
Xperience.

Technologie a funkce

Možnost složení
Snadné převážení a minimální požadavky na prostor 
díky možnosti složení. Je standardem u řady Thule 
Ranger.

Zachování maximálního přístupu k 
zadním dveřím 
Zadní dveře je možné otevírat pod plným úhlem také 
díky posunutí boxu směrem dopředu. 

Oboustranné otevírání 
Umožňuje otevírání boxu z obou stran, a usnadňuje 
tak montáž, nakládání i vykládání. Je standardem u 
řady Thule Excellence, Thule Dynamic, Thule Motion 
a Thule Pacifi c.

Barva se dvěma tóny 
Exkluzivní design s jedinečnou dvoutónovou barevnou 
kombinací vyrobený pomocí technologie „inmold“. Je 
standardem u řady Thule Excellence.

Technologie difuzéru
Integrované provedení pro optimalizaci odporu vzdu-
chu a výšky těžiště vozu. Je standardem u řady Thule 
Excellence a Thule Dynamic.

Systém Power-Click
Patentovaný předem nainstalovaný rychloupínací sys-
tém s integrovaným indikátorem utahovacího momen-
tu. Dodává se standardně u řady Thule Excellence , 
Thule Dynamic a Thule Motion.

Technologie a funkce
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Další informace můžete 
získat prostřednictvím 

smartphonu.

Jedinečná dvoutónová barevná kombinace. 
Velikost: 218 x 94 x 40 cm.

Velikost a barva

Protiskluzová 
podložka

Ochrana víkaZachování maxi-
málního přístupu k 
zadním dveřím

Technologie 
usměrňování 
proudu vzduchu

Centrální zamykáníOboustranné 
otevírání

Systém Power-
-Click 

Nejexkluzivnější střešní box na světě.

 » Exkluzivní design s jedinečnou dvoutónovou barevnou kombinací.

 »  Patentovaný systém Power-Click umožňuje rychlé a bezpečné upevnění jednou rukou. 

 »  Oboustranné otevírání pro pohodlnou montáž, nakládání i vykládání.

 » Centrální bezpečnostní uzamykací systém s klíčem umožňujícím snadné uchopení. 

 »  Propracovaná aerodynamika s užitím technologie difuzérů a spoilerů.

 »  Díky posunutí boxu směrem vpřed jsou zadní dveře vozidla zcela přístupné. 

 » Potah víka, který během skladování chrání box před poškrábáním a prachem.

 »  Vnitřní a vnější rukojeti pro pohodlné otevírání a zavírání 

 » Protiskluzová podložka pro lepší zajištění nákladu

Thule Excellence

Střešní boxy

Střešní boxy
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Leskle titanová. Thule Dynamic 800 a 900.

Thule Motion 200. Velikost: 175 x 86 x 46 cm.

Thule Motion 600. Velikost: 190 x 67 x 42 cm.

Leskle černá.

Thule Motion 800. Velikost: 205x84x45 cm.Thule Dynamic 800. Velikost: 206 x 84 x 34 cm.

Leskle černá. Thule Dynamic 800 a 900.

Leskle stříbrná.

Thule Motion 900. Velikost: 235 x 94 x 47 cm.Thule Dynamic 900. Velikost: 235 x 94 x 35 cm.

Barvy

Barvy

VelikostiVelikosti

Protiskluzová 
podložka

Zachování 
maximálního 
přístupu k zadním 
dveřím

Technologie 
usměrňování 
proudu vzduchu

Zachování 
maximálního 
přístupu k zadním 
dveřím

Centrální zamykání Centrální zamykáníOboustranné 
otevírání

Oboustranné 
otevírání

Systém Power-
-Click

Systém Power-
-Click

Sportovní, aerodynamický a elegantní střešní box.

 »  Aerodynamický design kopírující zakřivený tvar střechy vozu je dokonale 
sladěn s designem moderních automobilů.

 »  Patentovaný montážní systém Power-Click umožňuje rychlé a bezpečné 
upevnění pouze jednou rukou.

 » Oboustranné otevírání zajišťuje pohodlnou montáž, nakládání a vykládání.

 » Centrální bezpečnostní uzamykací systém s klíčem umožňujícím snadné 
uchopení.

 » Propracovaná aerodynamika s užitím technologie difuzérů a spoilerů.

 »  Díky posunutí boxu směrem vpřed jsou zadní dveře vozidla zcela přístupné.

 » Vnější madla pro pohodlné otevírání a zavírání.

 » Protiskluzová podložka pro lepší zajištění nákladu

Představujeme naši novou řadu prostorných střešních boxů.

 » Prostorná, avšak aerodynamicky optimalizovaná konstrukce poskytuje větší objem 
a umožňuje efektivnější využití vnitřního prostoru.

 » Patentovaný systém Power-Click umožňuje rychlé a bezpečné upevnění 
jednou rukou.

 » Oboustranné otevírání umožňuje pohodlnou montáž, nakládání i vykládání.

 » Centrální bezpečnostní uzamykací systém s klíčem umožňujícím snadné uchopení.

 » Díky posunutí boxu směrem vpřed jsou zadní dveře vozidla zcela přístupné.

 » Vnější madla pro pohodlné otevírání a zavírání.

Thule Dynamic Thule Motion

Střešní boxy Střešní boxy
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Příslušenství ke střešním boxům

Systém Thule jednoho klíče
Jestliže se již nechcete potýkat s množstvím různých klíčů, pořiďte 
si systém Thule jednoho klíče a používejte jeden klíč pro všechny 
výrobky Thule. 

Držák lyží do boxů Thule
Chcete lyže přepravovat bezpečně a stylově? Doporučujeme použít držák 
lyží pro box Thule, který umožňuje uspořádanou přepravu lyží uvnitř boxu. 
Stačí pouze vybrat správný nosič lyží pro váš model střešního boxu podle 
technických informací uvedených na stranách 36–37.

Thule Boxlift 571
Pomocí systému Thule Boxlift můžete snadno zvedat svůj střešní 
box ke stropu garáže. Zvedací zařízení je stejně dokonalým 
pomocníkem i při uskladňování kajaků a surfovacích prken.

Adaptér pro nosiče Thule s 
T-drážkou
Majitelům systémů vybavených 
T-drážkami poskytuje toto 
příslušenství elegantní alternativu 
k upevňování příslušenství. Pokud 
používáte výsuvnou funkci, můžete 
navíc využívat celou délku tyče.

Sada Thule Go Pack 8006
Čtyřdílná sada obsahující tři tašky 
Thule Go Pack 8002 a jednu tašku 
Thule Go Pack Nose 8001. Svým 
konstrukčním provedením dokonale 
odpovídá tvaru střešního boxu Thule.

Antracitová. Thule Pacifi c 200, 600, 700 a 780.

Stříbrošedá. Thule Pacifi c 100, 200, 500, 600, 700 a 780.

Barvy 

Thule Pacifi c 100. Velikost: 139 x 90 x 39 cm.

Thule Pacifi c 200. Velikost: 175 x 82 x 45 cm.

Thule Pacifi c 500. Velikost: 226 x 55 x 37 cm.

Thule Pacifi c 600. Velikost: 190 x 63 x 39 cm.

Thule Pacifi c 700. Velikost: 232 x 70 x 40 cm.

Thule Pacifi c 780. Velikost: 196 x 78 x 45 cm.

Velikosti 

Centrální zamykáníOboustranné 
otevírání

Systém Fast-Grip

Funkční střešní box pro všechny vaše potřeby.

 » Nová speciální povrchová úprava materiálu víka aeroskin s extravagantním vzhledem.

 » Patentovaný rychloupínací systéme Fast-Grip umožňuje provádět montáž z vnitřního 
prostoru boxu.

 » Oboustranné otevírání umožňuje pohodlnou montáž, nakládání i vykládání.

 » Centrální bezpečnostní uzamykací systém s klíčem umožňujícím snadné uchopení.

Thule Pacifi c

Střešní boxy Střešní boxy
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Velikosti

Thule Ranger 500. Objem: 300 litrů. 
Velikost: 190 x 50 x 30 cm.

Thule Ranger 90. Objem: 340 litrů. 
Velikost: 110 x 80 x 40 cm.

Snadné rozbalení
Stačí pouze umístit na nosič, poté jej rozvinout a 
upevnit. A můžete nakládat!

Snadné ukládání 
Střešní box Thule Ranger je velmi skladný – vejde se 
vám i do šatní skříně.

Můžete jej přenášet
Díky speciálně navržené tašce můžete Thule Ranger 
velmi jednoduše přenášet.

Nosič lyží 
Bezpečná přeprava lyží pomocí nosiče lyží, který je 
součástí standardního příslušenství (Thule Ranger 500).

Speciální taška
Pro ukládání složeného boxu (Thule Ranger 90).

Rozšiřující úložná plocha
Se zipy pro přizpůsobení úložného prostoru rozměr-
nějšímu nákladu (Thule Ranger 500).

Systém Easy-Snap
Patentovaný sytém pro rychlou montáž usnadňuje 
připevňování.

Díky možnosti složení usnadňuje skladování.

 »  Možnost složení pro snadnou přepravu a skladování – snadno se 
změní v malý balíček, který vám nebude v zavazadlovém prostoru 
vozidla překážet.

 »  Montážní systém Easy-Snap umožňuje snadné připevnění střešního 
boxu bez použití nářadí.

 »  Vyroben z voděodolného materiálu, s lepenými švy a utěsněným 
zipem opatřeným integrovaným zámkem.

 »  Součástí příslušenství je speciální vak pro ukládání složeného boxu 
(Thule Ranger 90).

 » Nosnost až 50 kg.

 »  Rozšiřovací části se zipy umožňují přizpůsobení velikosti úložného 
prostoru velikosti nákladu (Thule Ranger 500).

 » Součástí příslušenství jsou nosiče pro bezpečnou přepravu lyží 
(Thule Ranger 500).

 » Barvy: černá nebo stříbrošedá.

Thule RangerSkládací střešní boxy
Skládací střešní boxy
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Aerodynamický kryt
Vybaveno také spoilerem pro 
lepší aerodynamiku.

Síť Thule k zajišťování nákladů 
Elastická, s deseti posuvnými 
háčky. Skvělé příslušenství 
k přepravním košům Thule. Dodává 
se ve dvou velikostech:
Č. výrobku 595, 80 x 80 cm.
Číslo produktu 595-1, délka 
130 x 90 cm.

Nosné tyče
Díky posuvným nosným 
tyčím můžete upevnit další 
příslušenství k převážení 
nákladů.

Thule Nomad 834 
Prostorný vak z měkkého, voděodolného 
materiálu s integrovanými popruhy pro 
upevňování v přepravním koši. Pokud se 
právě přepravní vak Thule Nomad 834 
nepoužívá, je možné ho jednoduše složit 
a zabalit do speciálního pytle. Velikost 
104 x 86 x 44 cm.

Příslušenství přepravních košů

Thule Xperience 
 » Robustní, sestavený z lehké trubkové oceli.

 »  Posuvné nosné tyče umožňují uchycení nosičů jízdních kol, lyží a 
vybavení pro vodní sporty.

 »  Včetně spoileru pro lepší aerodynamiku.

 » Hladká černá povrchová úprava.

 »  Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajišťování nákladu 
a úložné tašky Thule Go.

Thule Xplorer 
 » Odolná hliníková konstrukce

 » Dodává se ve třech velikostech.

 »  Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k zajišťování nákladu 
a úložné tašky Thule Go.

Thule Xpedition 
 »  Moderní a aerodynamická konstrukce z odolného hliníku.

 » Velkorysá kapacita, provedení s širokými tyčemi.

 »  Šest posuvných ok pro uchycení popruhů nebo sítě pro snadné 
zajištění nákladu.

 » Dodává se ve dvou velikostech.

 » Uzamykatelný.

Přepravní koše
Přepravní koše
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Začněte výběrem základny Thule EasyBase a 
přizpůsobte si ji svým potřebám.

Thule EasyBasket 948-3

 »  Snadná ruční montáž přímo na 
základnu Thule EasyBase – bez 
nutnosti použít nářadí.

 »  Díky velkorysým rozměrům pojme 
vše od sekačky na trávu až po 
pytle s podzimním listím.

 »  Dokonalé řešení pro převážení 
objemného, vlhkého nebo špina-
vého nákladu.

Thule EasyBag 948-4

 » Montáž lze provádět přímo na 
základnu Thule EasyBase, a to 
pomocí pevných popruhů bez 
nutnosti použít nářadí.

 »  Díky rozměrům 110 x 55 x 53 cm 
je ideální pro přepravu spor-
tovního oblečení, sportovního 
vybavení atd.

 »  Vyroben z voděodolného 
materiálu, se skrytými švy a 
zipem opatřeným integrovaným 
zámkem.

 » Součástí je speciální úložný vak.

Thule BackUp 900

 »  Snadná ruční montáž přímo na 
základnu Thule EasyBase – bez 
nutnosti použít nářadí.

 »  Odolný zavazadlový box, který 
poskytuje snadno přístupný 
přídavný prostor o velikosti 
420 litrů.

 »  Dokonalé řešení v případě, že 
chcete používat střechu vozidla 
k přepravě různých nákladů nebo 
chcete přepravovat rozměr-
né předměty, které vyžadují 
ochranu.

 »  Umožňuje rovněž montáž na 
nosiče Thule EuroClassic Pro 
902/903 a Thule BackPac 973.

Thule EasyBike 
948-1/948-2

 »  Snadná ruční montáž přímo na 
základnu Thule EasyBase – bez 
nutnosti použít nářadí.

 »  Pro všechny velikosti jízdních 
kol, jejich kombinací lze získat 
kapacitu až pro tři jízdní kola.

 »  Umožňuje snadné nakládání a 
bezpečné zajištění přepravova-
ných kol.

 » Nosič 948-1 umožňuje převážení 
jednoho jízdního kola.

 » Nosič 948-2 umožňuje převážení 
dvou jízdních kol.

Thule EasyBase
Flexibilní přepravní řešení typu čtyři funkce v jednom.

 » Plošina vyrobená z pevných kovových trubek.

 »  Patentovaná spojka je vhodná pro všechny typy tažných zařízení a 
nevyžaduje žádné seřizování. 

 » Tyč ve tvaru U je možné skládat naplocho pro jednoduché uložení.

 » Rozšiřuje se příslušenstvím Thule EasyBase.

 » Nosnost až 45 kg.

Systém zadních nosičů
Systém zadních nosičů
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Organizér zavazadlového prostoru Thule 8020

 »  Udržuje obsah v uspořádaném stavu a na stálém místě. Není-li 
potřebný, lze jej složit.

 »  Drátěná konstrukce umožňuje, aby během vkládání nebo vyjímání 
předmětů zůstal organizér zavazadlového prostoru otevřený.

 »  Držadla pro snadné přenášení.

Vak Thule cargo duffel 8023

 »  Připravte se na další velké dobrodružství! Své vybavení můžete 
ukládat a přepravovat v tomto velkoobjemovém vaku.

 » Nepromokavé materiály a odolná spodní část z polyuretanu.

 »  Boční držadla pro uchopení a zipy pro snadný přístup při uložení 
do střešního boxu Thule.

 »  Velký otvor se zipem na vrchní straně vaku umožňuje snadné 
uložení bot, helem, horolezeckého vybavení a dalších velkých 
předmětů.

Kapsička Thule catch-all 8010

 »  Inovovaný připojovací mechanismus 
umožňuje upevnění k větracím otvorům. 

 »  Slouží k odkládání malých elektro-
nických přístrojů a jiných drobných 
předmětů.

Taška na odpadky Thule 8014

 »  Pomocí nastavitelného popruhu se zavěšuje 
na opěradlo sedadla nebo na jiné vhodné 
místo. 

 »  Odpad je schovaný pod samouzavíracím 
víkem a interiér vozu zůstává čistý. 

 »  Otíratelná/čistitelná vložka zachycuje rozlité 
kapaliny.

Organizér na doklady od vozidla 
Thule 8015

 »  Zasouvá se mezi sedadlo a středovou 
konzolu.

 »  Díky inovativní klínové konstrukci je 
pevně uchycena na místě.

 »  Je vhodná k ukládání stránek ve formátu 
A4  , pouzdro je opatřeno malými 
kapsami na dokumenty, pera atd.

Řešení do 
interiéru vozu

Řešení do interiéru vozu
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Všechna naše řešení pro 
profesionální použití naleznete v 
katalogu Thule Professional nebo na 
stránkách www.thule.com.

Thule Roller 815

 »  Válcový mechanismus, který 
usnadňuje nasouvání dlouhých 
předmětů na střešní nosič.

 »  Ideální pro nakládání delších 
předmětů, jako jsou žebříky nebo 
dřevěná prkna.

 »  Pogumovaný povrch válců chrání 
předměty při nakládání. 

 »  Může zjednodušit také nakládání 
kajaků a surfových prken.

Držák žebříků Thule 330

 »  Flexibilní a snadno použitelné 
příslušenství k zajišťování 
nákladu.

 »  Umožňuje přepravu až tří žebříků.

Naviják popruhů Thule 552

 » Představuje kombinaci popruhu 
a zarážky.

 »  Součástí balení jsou dva navijáky 
a dva popruhy o délce 190 cm.

Zarážka pro zajištění ná-
kladu Thule 314

 »  Pevné zarážky pro zajištění 
nákladu vyvinuté ve spolupráci s 
kvalifi kovaným řemeslníky.

 » Tyto zarážky je možné podle 
potřeby snadno nastavovat.

Název Naviják popruhů 
Thule

Držák žebříků
Thule

Držák žebříků
Thule

Zarážka pro zajištění nákladu 
Thule

Systém Thule 
Roller

552 548 330 502/ 503 314 815

Výška (cm) 9 25/9 15

Délka popruhu (cm) 2 x 190 1 x 275

Zámek Příslušenství 538 • Příslušenství 538 Příslušenství 538

Použitelný s tyčemi Wing, 
Slide a AeroBar.¹

• • •

Použitelný s tyčemi 
SquareBar

• • • •

Professional Bar • • •

Schválení TÜV • • • • • •

Různé Představuje kombinaci 
popruhu a zarážky.

Prodáváno v sadách po 
dvou.

Slouží k uchycení až 3 
žebříků.

Součástí balení jsou 3 
zarážky.

Slouží k uchycení až 3 
žebříků (50 kg).

Součástí balení jsou 4 
zarážky pro zajištění 

nákladu a mechanismus 
k upevňování žebříků.

4 posuvné zarážky pro 
zajištění nákladu

2 posuvné zarážky pro 
zajištění nákladu.

Šířka: 65 cm.
Hliníkový profil potažený 

měkkým plastovým 
povrchem (TPE).

Toto je výběr našich odolných řešení pro profesionální použití, která šetří čas. S kompletním sortimentem se můžete seznámit 
na stránkách www.thule.com.

Nosiče 
pro speciální 
náklady

Thule Professional

Čtyřdílná sada obsahující tři tašky Thule Go Pack 8002 a jednu tašku Thule Go Pack Nose 8001. Svým konstrukčním provedením 
dokonale odpovídá tvaru střešního boxu Thule.

Kufr Thule BikeCase 836

 » Pro uložení jednoho silničního nebo 
horského kola.

 »  Obsahuje: 2 kusy pěnového materiálu, 
1 plastová fólie, 1 velký obal, 1 taška na 
nářadí, 1 ochrana řetězu/trubky.

 » Vnitřní rozměry (cm): 114 x 74 x 24.

 » Vnější rozměry (cm): 119 x 77 x 26.

Sada Thule Go Pack

Thule Go Pack Nose 8001

 »  Taška navržená speciálně pro zmenšený 
prostor přední části střešních boxů.

 » Ochranné pryžové podložky v rozích.

 »  Ramenní popruh a úchyty pro snadnou a 
pohodlnou manipulaci.

 » Velikost (cm): 61 x 42 x 28.

Thule Go Pack 8002

 » Ochranné pryžové podložky v rozích.

 »  Ramenní popruh a úchyty pro pohodlnou 
manipulaci.

 » Velikost (cm): 61 x 33 x 31.

Thule Go Box 8005

 »  Díky dvěma oddělovacím příčkám je tento or-
ganizér praktickým pomocníkem v zavazadlo-
vém prostoru nebo v domácnosti a je vhodný 
pro všechny druhy vybavení.

 »  Skládací – snadné uložení, když produkt 
nebudete používat.

 »  Lze jej složit tak, aby se používal pouze jeden 
odkládací prostor.

 » Ve složeném stavu má tloušťku pouhých 
30 mm.

 » Velikost (cm): 61 x 34 x 31.

Řešení do interiéru vozu Thule Professional

¹ Platí v případě použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem Thule.
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Stříbrošedá aeroskin

Antracitová aeroskin

Leskle stříbrná

Provedení s titanovým leskem

Lesklé černá

Dvouodstínová leskle černá + 
titanová metalíza

Jakou barvu má mít 
váš střešní box?

Přepravní koše
Systémy 
zadních nosičů

Střešní boxy

Název Thule Xpedition Thule Xplorer Thule Xperience

820 821 713 714 715 828

Velikost (cm) 79 x 128 99 x 158 85 x 132 85 x 93 104 x 132 112 x 99

Zámek • • Příslušenství 538
Příslušenství se systémem 

jednoho klíče

Použitelný s tyčemi Wing, 
Slide a AeroBar.¹

• • S adaptérem 878 -

Použitelný s tyčemi SquareBar • • • • • •

Schválení TÜV • • • • • •

Různé Z hliníku. Body uchycení jsou délkově i šířkově 
nastavitelné podle střešního nosiče. 

Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k 
zajišťování nákladu a úložné tašky Thule Go Pack.

Z hliníku. Body uchycení jsou nastavitelné podle 
délky střešního nosiče nákladu.

Jako příslušenství jsou k dispozici síť Thule k 
zajišťování nákladu a úložné tašky Thule Go Pack.

Včetně spoileru a dvou 
čtyřhranných tyčí.

Jako příslušenství jsou k 
dispozici síť Thule k zajišťování 
nákladu a úložné tašky Thule 

Go Pack.
 

Název Thule EasyBase Thule EasyBike Thule BackUp Thule EasyBasket Thule EasyBag

948 948-1 948-2 900 948-3 948-4

Velikost (cm) 120 x 60 x 78 147 x 57 x 70 126 x 56 x 11 110 x 55 x 53

Max. počet jízdních kol 1 2

Nosnost (kg) 45 17 2 x 17 50 60

Hmotnost (kg) 15 1.6 3.2 14 6 4

Schválení TÜV/EuroBE • • • • • •

VYhovuje normám City 
Crash.

• • • • • •

Různé Zadní světla.
Zajišťuje nosič na vozidle 

uzamknutím pomocí příslušen-
ství 957.

Při použití kombinace nosičů 
948-1 a 948-2 je možné pře-

pravovat 3 jízdní kola. Vhodné 
pro rozměry rámu 20–70 mm.
Vhodný pro všechny rozměry 
kol. Možnost zajištění jízdního 

kola na nosiči uzamknutím 
pomocí příslušenství 526.

Objem 420 l. 
Zadní otevírání.

Montážní systém
Šroub o velikosti 80 mm s 

profilem U.
Šedá barva.

Objem 315 l. 
Včetně popruhů. 

S lepenými švy a utěsněným 
zipem opatřeným integrova-

ným zámkem.

Název Thule Excellence Thule Dynamic Thule Motion Thule Pacifi c Thule Ranger

800 900 200 600 800 900 100 200 500 600 700 780 90 500

Velikost (cm) 218 x 94 x 40 206 x 84 x 34 235 x 94 x 35 175 x 86 x 46 190 x 67 x 42 205 x 84 x 45 235 x 94 x 47 139 x 90 x 39 175 x 82 x 45 226 x 55 x 37 190 x 63 x 39 232 x 70 x 40 196 x 78 x 45 110 x 80 x 40 190 x 50 x 30

Objem (l) 470 320 430 410 320 460 630 330 410 290 310 420 420 280 260

Nosnost (kg) 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50

Max. počet párů lyží nebo snow-
boardů

6–8 5–7 6–8 5–7 4–6 5–7 6–8 - 5–7 4–5 4–6 4–6 5–7 - 3–4

Montážní systém Systém Power-Click Systém Power-Click Systém Power-Click Systém Fast-Grip Systém Easy-Snap

Otevírání Oboustranné Oboustranné Oboustranné Oboustranné Oboustranné Jednostranné Jednostranné Oboustranné Oboustranné Boční/zadní Jednostranné

Systém Dual-Force • • • • • • • • • • • • •

Držák lyží
Příslušenství

694900
Příslušenství

694800
Příslušenství

694900
Příslušenství 

694800
Příslušenství 

694600
Příslušenství 

694800
Příslušenství 

694900
Příslušenství 

694800
Příslušenství 

694500
Příslušenství 

694600
Příslušenství 

694700
Příslušenství 

694800
součástí

Popruhy • • • • • • • • • • • • • • •

Centrální zamykání • • • • • • • • • • • • • Zámek se západkou

Použitelný s tyčemi Wing, Aero a 
SquareBar¹ • • • • • • • • • • • • •

Použitelný 
pouze s tyčemi 

 SquareBar

Použitelný 
pouze s tyčemi 

 SquareBar

Použitelný s tyčemi SlideBar Příslušenství
697500

Příslušenství 
697500

Příslušenství 
697500

Příslušenství 
697500

Příslušenství 
697500

Příslušenství 
697500

Příslušenství 
697500

Příslušenství 
697400

Příslušenství 
697400

Příslušenství 
697400

Příslušenství 
697400

Příslušenství 
697400

Příslušenství 
697400

- -

Schválení TÜV/GS • • • • • • • • • • • • • • •

Vyhovuje normám City Crash. • • • • • • • • • • • • • • •

Max. délka lyží (cm) 200 180 205 155 175 190 220 - 155 210 175 220 180 - 185

Barva Exkluzivní dvoutónová
Leskle černá titanová 

metalíza/6119

Lesklá titano-
vá/6128T

Leskle černá/6128B

Lesklá titano-
vá/6129T

Leskle černá/6129B

Leskle stříbr-
ná/6202S

Leskle černá/6202B

Leskle stříbr-
ná/6206S

Leskle černá/6206B

Leskle stříbr-
ná/6208S

Leskle černá/6208B

Leskle stříbr-
ná/6208S

Leskle černá/6208B

Stříbrošedá 
aeroskin/6311

Stříbrošedá 
aeroskin/6312

Antracitová aero-
skin/6312A

Stříbrošedá 
aeroskin/6315

Stříbrošedá 
aeroskin/6316

Antracitová aero-
skin/6316A

Stříbrošedá 
aeroskin/6317

Antracitová aero-
skin/6317A

Stříbrošedá 
aeroskin/6318

Antracitová aero-
skin/6318A

Černá – stříbroše-
dá aeroskin/6011

Černá – stříbroše-
dá/6035

Technické údaje Technické údaje

¹ Platí v případě použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem Thule.

¹ Platí v případě použití originálního nosiče Thule. Před použitím s nosičem jiného výrobce se poraďte s prodejcem Thule.
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Ať již zažíváte vzrušení při závodech, kdy sjíždíte prudké svahy, zkoušíte svoji fyzickou 
kondici při vytrvalecké soutěži nebo jste se vydali na klidný poznávací výlet, na který jste 
se již dlouho těšili, cyklistika je asi nejpříjemnější způsob poznávání přírody. Při jízdě na 
kole se budete cítit svobodní, bez ohledu na to, zda jezdíte po asfaltových, štěrkových 
či blátivých cestách či stezkách nebo zda si cestu musíte vytvářet sami.

Naše nosiče jízdních kol bezpečně dovezou vašeho dvoukolového společníka až na 
začátek zvolené cyklistické trasy. Nezáleží na tom, zda chcete svá jízdní kola přepravovat 
na střeše vozidla, na jeho zádi, na tažném zařízení nebo dokonce uvnitř vozu – máme 
řešení pro kteroukoliv variantu vyhovující vám i vašemu vozidlu.

Při použití nosiče jízdních kol Thule lze všechny úkony spojené s upevňováním, 
nastavováním a zabezpečováním provádět snadno a rychle. Držíme se hesla: 
Dobrodružství by mělo začít, až když nasednete na kolo. Proto jsou naše nosiče 
maximálně bezpečné a odolné.
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Nakládací rampa 
Odnímatelná rampa pro snadné nakládání 
a vykládání kol.

Chytře řešené připojení k tažnému zařízení
Unikátní, snadno zajistitelná a stabilní spojka s uzaví-
rací pákou ovladatelnou jednou rukou.

Jedinečný odnímatelný držák rámu
Tento nosič velmi usnadňuje a urychluje upevnění 
rámu vašeho kola, zvláště pokud nakládáte větší 
počet kol.

Technologie a funkce

Thule systém jednoho klíče 
Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými 
klíči, pořiďte si Thule systém jednoho klíče a 
používejte jeden klíč pro všechny výrobky Thule.

Samonastavovací
Automaticky polohuje a zajišťuje jízdní kolo ve správné 
poloze a umožňuje jeho opření o držák rámu.

Sklápěcí funkce
Díky možnosti sklápění nosiče ve velkém úhlu je ote-
vření i těch největších zadních dveří snadné. Vestavě-
ná zarážka přitom brání styku jízdních kol se zemí.

Utahovací přezky
Pásky s utahovacími přezkami pro pohodlné 
připevnění kol.

Inovativní provedení zadní světla 
s LED diodami
Inovativní a exkluzivní světla s LED diodami využívající 
nejnovější technologie.

Možnost složení
Nosič lze snadno složit a uložit třeba 
i v zavazadlovém prostoru.

Technologie a funkce
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Další informace můžete 
získat prostřednictvím 

smartphonu.

I když nejste profesionální cyklista, můžete tak alespoň 
vypadat. A nic nevzbuzuje dojem profesionálního cyklisty 
lépe než náš nosič kol Thule ProRide. Ano, je elegantní 
a stylový, ale co víc, je také krásně konstruován. Lze jej 
velmi snadno upevnit přímo na váš střešní nosič a stej-
ně snadno do něj upevníte své jízdní kolo. Můžete se 
spolehnout, že vaše drahocenné kolo bude v bezpečí. 
Nosič Thule ProRide je velmi pevný a odolný a zajistí pro 
vaše kolo bezpečné uchycení, ať už vás na cestách čeká 
jakékoli překvapení.

Otočné kolečko
Nastavování a uzamykání lze po-
hodlně provádět pomocí otočného 
kolečka umístěného ve výšce 
střechy.

Rychloupínací popruhy
Bezpečně zajišťují kola v přepravní 
poloze. Jsou nastavitelné pro různé 
velikosti kol.

Samonastavovací
Po umístění do žlábku pro pláště 
kol se jízdní kolo automaticky za-
souvá do svislého držáku rámu. 

Držák rámu
Při nastavování držáku rámu je 
zachována stabilní a bezpečná 
vzpřímená poloha jízdního kola.

Náš nejbezpečnější, nejsnáze použitelný a nejlépe 
vypadající nosič jízdních kol.

 »  Držák rámu zůstává po zvednutí ve vzpřímené poloze, a usnadňuje tak 
nakládání jízdního kola. 

 »  Žlábek pro pláště kol je navržen tak, aby automaticky ustavoval jízdní kolo 
do správné polohy, umožňoval jeho přilehnutí k držáku rámu a současně je 
zajišťoval.

 »  Všechny úkony spojené s nastavováním a zajišťováním lze provádět rychle 
a pohodlně pomocí otočného kolečka v úrovni střechy.

 »  Rychloupínací popruhy, které jsou opatřeny návleky pro ochranu kol a 
jsou nastavitelné pro různé velikosti kol, bezpečně zajišťují kola v přepravní 
poloze.

 » Součástí standardního příslušenství jsou adaptéry pro T-drážky o velikosti 
20 mm, které umožňují montáž na nosné tyče Thule WingBar, Thule 
SlideBar a Thule aerodynamické tyče.

 » Systém umožňující rychlé upevňování ke střešnímu nosiči.

 » Lehká a elegantní hliníková konstrukce.

 » Nosič lze snadno připevnit na kteroukoli stranu střechy.

 » Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol ke střešnímu nosiči.

 » Je vhodný pro rámy o průměru až 100 mm.

 » Nyní může převážet jízdní kola do hmotnosti 20 kg.

Thule ProRide

Nosiče s montáží 
na střechu

Nosiče s montáží na střechu
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Příslušenství nosičů kol Příslušenství nosičů kol

Systém Thule jednoho klíče
Jestliže se již nechcete potýkat s několika 
různými klíči, pořiďte si systém Thule jednoho 
klíče pro všechny výrobky Thule. 

Adaptér pro osy o průměru 15 mm 
Thule 561-1
Pro sadu Thule OutRide 561 – určen pro 
jízdní kola s osami o průměru 15 mm.

Thule BikeCase 836
Kufr pro uložení jednoho silničního 
nebo horského kola. Součástí sady 
jsou 2 kusy pěnového materiálu, 
1 plastová fólie, 1 velký obal, 1 taška 
na nářadí, 1 ochrana řetězu/trubky. 

Vnitřní rozměry (cm): 114 x 74 x 24. 
Vnější rozměry (cm): 119 x 77 x 26.

Ochranný vak na kola Thule 563 XL
Speciálně navržený, vysoce kvalitní vak 
se změkčenými výplněmi, který chrání 
pláště kol během přepravy a uskladnění. 
Má vnitřní kapsu, do které si můžete 
uložit drobné nářadí 
apod. Opatřen pevným 
nylonovým uchem. 
Skvělé příslušenství pro 
systém Thule OutRide. 
Pro kola o velikosti do 
29"/∅ 74 cm.

Držák na zeď Thule 9771
Umožňuje praktické ukládání jízdních 
kol a nosičů kol. Nosnost 40 kg. 

Držák kola Thule 545-2
Modernizovaný držák pro přední 
kolo s běžnou osou. Je vhodný i 
pro kola s kotoučovými brzdami. 
Pokud se právě nepoužívá, 
můžete ho sklopit. Použitelný se 
systémy Thule SquareBar, Wing-
Bar, SlideBar a aerodynamickými 
tyčemi. Vhodné příslušenství pro 
nosič Thule OutRide.

Držák rámu
Držák rámu s rychlozámkem, 
vhodný pro rámy většiny 
velikostí.

Západkový upevňovací 
systém
Umožňuje snadné upevňování 
všech typů vidlic.

Rychloupínací popruhy
Bezpečně zajišťují kola v pře-
pravní poloze. Nastavitelné pro 
pláště a ráfky různých velikostí.

Integrovaný adaptér
Je součástí sady Thule OutRide 
– určen pro jízdní kola vybavená 
osami o průměru 20 mm.

Rychloupínací popruhy
Bezpečně zajišťuje zadní kolo v 
přepravní poloze. Je nastavitelný 
pro různé velikosti kol.

Moderní, dynamický a funkční.

 » Nový dynamický design se zahnutými trubkami.

 » Nová exkluzivní titanová barva.

 » Nové držáky kol pro snadnější nakládání.

 » Držák rámu s rychloupínákem je vhodný pro většinu rámů až do rozměru 80 mm.

 » Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol k nosiči nákladu.

 » Rychloupínací popruhy lze přizpůsobovat rozdílným velikostem kol.

 » Systém umožňující rychlé upínání na střešní držáky.

 » Pro montáž do T-drážky o velikosti 20 mm systému Thule WingBar, Thule SlideBar a 
Thule AeroBar je potřebný přídavný adaptér 889-2.

Jednoduché, profesionální a elegantní.

 »  Snadno nastavitelný západkový systém pro upevňování všech typů vidlic.

 » Vhodné také pro jízdní kola s kotoučovými brzdami.

 »  Rychloupínací popruh pro zadní kolo lze přizpůsobovat rozdílným velikostem kola.

 » Integrovaný adaptér pro jízdní kola vybavená osami o průměru 20 mm.

 » Lehká a praktická hliníková konstrukce.

 » Rychlá a snadná montáž – žádné volné součásti.

 »  Možnost uzamknutí kola k nosiči kol a nosiče kol ke střešnímu nosiči.

 » Součástí standardního příslušenství jsou adaptéry pro T-drážky o velikosti 20 mm, 
které umožňují montáž na nosné tyče Thule WingBar, Thule SlideBar a Thule AeroBar.

 » Systém umožňující rychlé upevňování ke střešnímu nosiči.

 » Doporučená volba pro rámy z karbonových vláken.

Thule FreeRideThule OutRide

Nosiče s montáží na střechu Nosiče s montáží na střechu
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Inovativní prove-
dení zadní světla 
s LED diodami
Inovativní a exklu-
zivní světla s LED 
diodami využívající 
nejnovější techno-
logie.

Jedinečný od-
nímatelný držák 
rámu
Tento držák velmi 
usnadňuje a urych-
luje upevnění rámu 
vašeho kola, zvláště 
pokud nakládáte 
větší počet kol.

Nakládací rampa
Pohodlná odníma-
telná rampa pro 
snadné nakládání 
a vykládání kol.

Sklápění 
ovládané nohou
Pohodlný nožní 
pedál chrání vaše 
záda a zabraňuje 
ušpinění rukou.

Chytře řešené 
připojení k tažné-
mu zařízení
Dokonalá spojka 
ovladatelná jednou 
rukou se vyznačuje 
vysokou stabilitou a 
nutností použít ma-
lou sílu při zavírání. 

Možnost sklopení
Díky možnosti 
sklápění nosiče ve 
velkém úhlu je ote-
vření i těch největ-
ších zadních dveří 
snadné. Vestavěná 
zarážka přitom brání 
styku jízdních kol se 
zemí.

Snadné nakládáníExkluzivní, kapacitně rozšířitelný nosič pro přepravu až 
čtyř jízdních kol.

 »  Exkluzivní světla s LED diodami a nadčasový design propůjčují nosiči výjimečný 
vzhled. 

 » Má nosnost až 25 kg na jedno kolo, a umožňuje tak i přepravu elektrokol.

 » Pásky s utahovacími přezkami pro pohodlné připevnění kol.

 »  Nový zdokonalený systém spojování jednou rukou, malá síla potřebná k uzavření 
a velká stabilita.

 »  Nový systém sklápění ovládaný nožním pedálem umožňuje pohodlný přístup do 
zavazadlového prostoru. Vestavěná zarážka přitom brání styku jízdních kol se 
zemí. 

 »  Velký úhel sklopení umožňuje otevření i velmi velkých zadních dveří (například 
u vozu VW T5) i při převozu čtyř kol.

 »  Odnímatelné držáky rámů umožňující snadnou manipulaci se systémem 
rychlého upevnění.

 » Nosič na tažném zařízení i všechna kola na nosiči lze zajistit uzamknutím.

 »  Široké držáky kol s větší roztečí umožňují přepravu robustních kol s velkým 
rozvorem.

 » Vhodný pro všechny velikosti jízdních kol a rozměry ráfků.

 » K dispozici jsou dvě velikosti: 
– nosič Thule EuroClassic G6 LED 928 umožňuje přepravu dvou jízdních kol 
(tří při použití adaptéru 9281),
– nosič Thule EuroClassic G6 LED 929 umožňuje přepravu tří jízdních kol 
(čtyř při použití adaptéru 9281).

 » Doplňkové příslušenství: adaptér na rámy kol Thule 982, adaptér Thule Off -Road 
9042, nakládací rampa Thule 9152. Další příslušenství viz strana 51.

Thule EuroClassic G6 LED

Nosiče kol montované 
na tažné zařízení

Nosiče kol montované na tažné zařízení
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 »  Vysouvatelné/rozšířitelné držáky plášťů kol a světla umožňují přepravu 
jízdních kol s velkým rozvorem.

 »  Zvětšená vzdálenost mezi držáky plášťů kol zajišťuje větší volný prostor 
mezi převáženými jízdními koly.

 » Lze složit pro snadné uložení, vejde se do většiny kufrů.

 » Je vhodný pro všechna kola a rozměry ráfků.

 » K dispozici jsou dvě velikosti: 
– nosič Thule EuroWay G2 920 umožňuje přepravu dvou jízdních kol, 
– nosič Thule EuroWay G2 922 umožňuje přepravu tří jízdních kol.

 » Doplňkové příslušenství: adaptér na rámy kol Thule 982, adaptér Thule 
Off -Road 9202, nakládací rampa Thule 9152. Další příslušenství viz 
strana 51.

Elegantní, lehký a kompaktní nosič nejvyšší třídy. 

 » Nadčasový a elegantní design.

 »  Díky použití hliníku a dalších lehkých materiálů s vysokou pevností 
v tahu je jeho hmotnost pouze 12,3 kg (u verze pro 2 jízdní kola).

 » Pásky s utahovacími přezkami pro pohodlné připevnění kol.

 » Ergonomická páka ovladatelná jednou rukou se vyznačuje vysokou 
stabilitou a nutností použít malou sílu při zavírání.

 »  Promyšlený systém sklápění ovládaný nožním pedálem umožňuje 
pohodlný přístup do zavazadlového prostoru (s naloženými koly). Je 
použitelný také jako přenášecí rukojeť. 

 »  Odnímatelné držáky rámů pro snadnou manipulaci se systémem 
rychlého upevnění pro pohodlné nakládání.

 » Lze uzamknout nosič k tažnému zařízení a kola k nosiči.

Vlastnosti nosiče Thule EuroPowerVlastnosti nosiče Thule EuroWay G2

Nakládací rampa
Pohodlná odnímatelná 
rampa pro snadné naklá-
dání a vykládání kol.

Možnost sklopení
Pro pohodlný přístup do 
zavazadlového prostoru. 
Vestavěná zarážka přitom 
brání styku jízdních kol se 
zemí.

Chytře řešené 
připojení k tažnému 
zařízení
Ergonomická páka 
ovladatelná jednou rukou 
se vyznačuje vysokou 
stabilitou a nutností použít 
malou sílu při zavírání. 

Funkce sklápění 
ovládaná nohou
Jednoduchá funkce 
sklápění ovládaná pedálem 
umožňuje rychlý a pohodlný 
přístup do zavazadlového 
prostoru.

Odnímatelný 
držák rámu
Tento nosič velmi usnad-
ňuje a urychluje upevnění 
rámu vašeho kola, zvláště 
pokud nakládáte větší 
počet kol.

Nakládací rampa 
EuroPower 9152
Pohodlná odnímatelná 
rampa pro snadné 
nakládání a vykládání kol.

Sklápění 
ovládané nohou
Pohodlný nožní pedál 
chrání vaše záda a zabra-
ňuje ušpinění rukou.

Chytře řešené připojení 
k tažnému zařízení 
Jednoduché upevňování k 
tažnému zařízení pouhým 
zatlačením páky dolů.

Možnost sklopení
Díky možnosti sklápění 
nosiče ve velkém úhlu je 
otevření i těch největších 
zadních dveří snadné. 
Vestavěná zarážka přitom 
brání styku jízdních kol 
se zemí.

Thule EuroRide
Kompaktní, sklopný a robustní nosič jízdních kol.

 »  Pomocí madla pro rychlé upevnění lze uchytit nosič ke kouli tažného 
zařízení několika otočeními.

 » Ručně ovládané sklápění pro snadný přístup do kufru.

 » Možnost uzamknutí nosiče a kol.

 » Posuvné držáky kol s měkkými pásky.

 » Stabilní držáky rámů pro rámy o průměru až 70 mm.

 » Lze složit pro snadné uložení, vejde se do většiny kufrů.

 » Doplňkové příslušenství: adaptér na rámy kol Thule 982. 
Další příslušenství viz strana 51.

Thule EuroPower
Vyráběné speciálně pro těžká, sjezdová nebo 
elektrická kola.

 »  Zvětšená vzdálenost mezi držáky plášťů kol zajišťuje větší volný prostor 
mezi převáženými jízdními koly.

 »  Dokonalé řešení pro přepravu těžších jízdních kol, například elektrických 
nebo sjezdových kol.

 » Pásky s utahovacími přezkami pro pohodlné připevnění kol.

 »  Pohodlné připevňování k tažnému zařízení jednoduchým uzavřením páky 
ovládané jediným pohybem ruky.

 »  Funkce sklápění ovládaná nožním pedálem umožňuje pohodlný přístup 
do zavazadlového prostoru.

 »  Odnímatelné držáky rámů umožňují snadnou manipulaci a usnadňují 
nakládání jízdních kol.

 »  Velmi robustní a stabilní nosič jízdních kol s montáží na tažné zařízení.

 » Je vhodný pro všechna kola a rozměry ráfků.

 » Nosič lze snadno skládat a uskladňovat.

 » Nosič na tažném zařízení i všechna kola na nosiči lze zajistit uzamknutím.

 » Umožňuje přepravu dvou jízdních kol (2 x 30 kg).

 » Doplňkové příslušenství: adaptér na rámy kol Thule 982, nakládací rampa 
Thule 9152. Další příslušenství viz strana 51.

Thule EuroWay G2

Nosiče kol montované na tažné zařízeníNosiče kol montované na tažné zařízení
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Thule SlideBar
Systém Thule SlideBar mimořádně usnadňuje 
nakládání jízdních kol na střechu vozidla, 
protože se tyč vysouvá na obě strany vozu 
mimo karoserii. Viz strana 14.

Adaptér Thule EuroClassic G5/G6
Zvětšete kapacitu nosiče Thule EuroClassic  G5/
G6 o jedno jízdní kolo pomocí adaptéru Thule 
928-1. Vhodný pro všechny velikosti jízdních kol 
a rozměry ráfků.

Adaptér Thule Off -Road 9042 a 9202
Adaptér 9042 pro montáž nosičů Thule Eu-
roClassic G6 LED a Thule EuroClassic G5 na 
automobily s rezervním kolem umístěným na 
vnější straně. Adaptér 9202 pro nosič Thule 
EuroWay G2.

Nakládací rampa Thule 9152
Praktická odnímatelná rampa pro snadné naklá-
dání a vykládání jízdních kol. Použitelná s nosiči 
Thule EuroPower, EuroClassic G6 LED, EuroWay 
G2.

Příslušenství nosičů kol

 Tento inovativní nosič jízdních kol (založený na nosiči 
Thule EuroWay G2) je tvořen dvěma částmi:

2. Nosič jízdních kol Thule 
EuroClick G2 919 s příslu-
šenstvím na tažném zařízení, 
které se zapojuje přímo do 
zásuvky na vozidle.

1. Příčný nosník se zásuvkou 
pro připojení k automobilu, 
který obsahuje sadu kabelů s 
konektorem se 13 póly (mon-
táž provádí autoservis).

 Řešení pro přepravu kola na vozidlech, u kterých není povoleno vybavení tažným 
zařízením, zejména kompaktních, ekologických a hybridních automobilech. Jako pří-
klad lze uvést tyto modely automobilů: Toyota Prius, Toyota IQ, Suzuki Alto, Ford Ka, 
Citroën C1 atd. Tyto automobily, které nemohou být vybaveny tažným zařízením, 
neumožňují tažení přívěsů nebo karavanů. Nosič Thule EuroClick G2 lze použít také 
pro jiná vozidla vybavená odnímatelným systémem Thule.

Lankový zámek Thule 538
180cm ocelový kabel s plastovou 
ochranou, se kterým uzamknete té-
měř všechno. S ochranou zámkové 
vložky.

Systém Thule jednoho klíče
Jestliže se již nechcete potýkat s několi-
ka různými klíči, pořiďte si systém Thule 
jednoho klíče a používejte jeden klíč pro 
všechny výrobky Thule.
544 pro 4 zámkové vložky.
588 pro 8 zámkových vložek.

Adaptér pro ochranu plášťů kol 
Thule 9772
Speciální ochranné zařízení pro silniční i horská 
kola. Umísťuje se mezi upevňovací popruh a 
ráfek kola. Chrání ráfky horských kol a usnadňuje 
zajištění ráfků silničních kol.

Zámek Thule 957
Pro zajišťování nosičů Thule EasyBase, HangOn 
a RideOn na tažném zařízení uzamknutím.

Adaptér na rámy kol Thule 981
Teleskopický adaptér pro maximálně snadné 
upevňování jízdních kol s nestandardními rámy, 
dámských kol, kol BMX, sjezdových kol atd. 
Montuje se mezi sedlovku a řídítka. Pro nosiče, 
na kterých jsou jízdní kola zavěšena za rám.

Adaptér Thule 9907
Je-li automobil vybaven elektrickou zásuvkou 
se 13 póly, slouží tento adaptér jako převáděcí 
zařízení, které umožňuje montáž výrobků Thule 
se 7 póly. 

Uzamykatelná růžice Thule 526/527
Příslušenství pro nosiče jízdních kol s montá-
ží na záď automobilu. Uzamyká držák rámu. 
Č. výrobku 526 = 2dílná sada. Č. výrobku 527 = 
4dílná sada.

Adaptér Thule 9906
Je-li automobil vybaven elektrickou 7pólovou 
zásuvkou, slouží tento adaptér jako převáděcí 
zařízení, které umožňuje montáž výrobků Thule 
se 13 póly.

3. brzdové světlo Thule 9902
Příslušenství pro automobily v případě, že nosič 
kol zakrývá zadní světla automobilu. Je speciálně 
uzpůsobeno pro montáž na výrobky Thule insta-
lované na zádi vozidel.

Thule EuroClick G2 919

 » Kompatibilní s odpojitelným tažným zařízením Thule.

 » Snadno se skládá, a umožňuje tak pohodlné uskladnění.

 » Nosič lze na vozidle zajistit uzamknutím.

 » Posuvný držák rámů kol usnadňuje nakládání.

 » Promyšlená funkce sklápění ovládaná pedálem umožňuje pohodl-
ný přístup do zavazadlového prostoru i v době, kdy jsou na nosiči 
naložena kola.

 » Popruhy pro upevňování kol vybavené utahovacími přezkami pro 
pohodlné, rychlé a bezpečné zajišťování jízdních kol.

 » Umožňuje přepravu až dvou kol.

 » Doporučení pro vozy naleznete v návodu k výběru produktů Thule 
Fit Guide na webových stránkách www.thule.com.

Thule EuroClick G2
Nemůžete svůj hybridní nebo kompaktní automobil vybavit tažným zařízením? Žádný 
problém!

Nosiče kol montované na závěsné zařízení Nosiče jízdních kol
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Kapacitně rozšířitelný nosič pro zvýšenou montáž na 
zadní dveře.

 » Zvýšená poloha zachovává viditelnost zadních světel a registrační značky.

 » Odnímatelné držáky rámů umožňují snadnou manipulaci. 

 » Speciální kit, pomocí kterého lze držák přizpůsobit pro montáž na více 
modelů automobilů. 

 » Umožňuje přepravu dvou jízdních kol nebo tří až čtyř kol při použití adap-
téru. 

 » Sklápěcí pro snadnou manipulaci a skladování.

 »  Pokud si pořídíte nový automobil, je ve většině případů možné nosič použí-
vat (může být potřebný nový montážní kit).

 » Výsuvné/posuvné žlábky pro pláště kol.

 »  Všechny součásti, které jsou v kontaktu s vozem a koly, mají ochranné 
pogumování.

 »  Kola na nosiči a nosič na automobilu lze zajistit uzamknutím pomocí zámku 
Thule 567.

 »  Seznam doporučených automobilů naleznete v průvodci nosiči Thule nebo 
na webových stránkách www.thule.com.

Thule BackPac 973

Rychloupínací popruhy
Bezpečně zajišťují kola v 
přepravní poloze. Jsou 
nastavitelné pro různé 
velikosti kol.

Odnímatelný 
držák rámu
Tento nosič velmi 
usnadňuje upevnění rámů 
jízdních kol, zejména při 
nakládání několika kol.

Zvýšená pozice
Zachovává viditelnost 
zadních světel a regist-
rační značky (u většiny 
automobilů). 

Thule BackUp 900
Thule BackUp je odolný box, který 
zvětšuje přepravní prostor auto-
mobilu o dalších 420 litrů. Vhodný 
k montáži na Thule EasyBase a 
Thule BackPac.

Potřebujete přepravovat jedno nebo dvě jízdní kola navíc?
Přidejte adaptér Thule 973-23 a 973-24
Kapacitu nosiče Thule BackPac lze zvětšit ze dvou na tři jízdní kola pomocí adapté-
ru Thule 973-23 a ze tří na čtyři kola pomocí adaptéru 973-24.

Zvětšete přepravní kapacitu a fl exibilitu svého nosiče Thule BackPac 973

Nosiče s montáží 
na zadní dveře

Nosiče s montáží na zadní dveře
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Thule InDoorThule ClipOn High
Nejbezpečnějším způsobem je přeprava kola uvnitř auta.

 »  U některých automobilů lze zvýšit přepravní kapacitu na tři kola přidáním 
adaptéru Thule Indoor 593. 

 »  Doporučení pro vozy naleznete v návodu k výběru produktů Thule Fit 
Guide na webových stránkách www.thule.com.

Rychle smontovatelný skládací nosič jízdních kol

 »  Snadná montáž na zadní dveře pomocí jedinečného západ-
kového systému a patentovaného uzamykacího mechanismu. 

 »  Zvýšená poloha zachovává u většiny automobilů viditelnost 
zadních světel a registrační značky.

 »  Pogumované držáky rámu.

 »  Všechny součásti, které jsou ve styku s vozem, jsou opatřeny 
ochranným pogumováním.

 »  Nastavitelné, rychloupínací popruhy umožňující bezpečně 
zajistit kola v přepravní poloze. 

 »  Možnost rychlého složení pro snadné uložení. 

 » Výsuvné/posuvné žlábky pro pláště kol.

 » Pogumovaný, zčásti měkčený, povrch chrání karoserii 
automobilu.

 » Jízdní kola lze na nosiči zajistit uzamknutím.

 » Umožňuje naložení dvou kol.

 »  Doporučení pro vozy naleznete v návodu k výběru produktů 
Thule Fit Guide na webových stránkách www.thule.com.

Možnost složení
Možnost rychlého složení pro 
snadné uložení. 

Systém upevnění zaklapnutím
Montáž nosiče jízdních kol na zadní 
dveře i jeho následné zajištění 
uzamknutím jsou velmi snadné.

Nosiče s montáží na zadní dveře Nosiče s montáží na zadní dveře /ve vnitřním prostoru
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Podrobnosti týkající se různých modelů automobilů 
naleznete v průvodci nosiči Thule nebo na stránkách 
www.thule.com.

¹  Použitelný s tyčemi Wing, Slide a 
AeroBar.

²  Použitelný například s některými 
originálními střešními nosiči pro 
vozy BMW a Renault. 

³  Použitelný s tyčemi AeroBar. 
Použití s tyčemi WingBar a SlideBar 
vyžaduje adaptér 889-2.

Nosiče jízdních kol 
s montáží na tažné 
zařízení

Nosiče jízdních 
kol s montáží na 
zadní dveřeNosiče jízdních kol s 

montáží na střechu

Název Thule EuroClassic G6 LED Thule EuroPower Thule EuroWay G2 Thule EuroRide Thule EuroClick G2

928 929 915 920 922 940 919

Max. počet jízdních kol
2 (3 s adaptérem 

928-1)
3 (4 s adaptérem 

928-1)
2 2 3 2 2

Nosnost (kg) 51 60 60 46 51 36 40

Max. hmotnost jízdního kola (kg) 25 25 30 24 24 20 20

Rozvor kol (cm) 20 20 25 19 19 17 19

Velikost (cm) 137 x 48 137 x 65 118 x 63 102 x 55 102 x 73 105 x 58 102 x 55

Hmotnost (kg) 16 19 18 12 15 14 17

Pro rámy rozměrů (mm) 22–80 22–80 22–80 22–80 22–80 20–70 22–80

Montáž kola na nastavitelné držáky Utahovací přezky Rychlé upínání Utahovací přezky Rychlé upínání Utahovací přezky

Odnímatelné držáky rámů kol • • • • • •

Zámek pro uchycení kola k nosiči • • • • • Příslušenství 526/527 •

Zámek pro uchycení nosiče k 
vozidlu

• • • • • • •

Sklápění s koly Nožní pedál Nožní pedál Nožní pedál Ručně ovládané Nožní pedál

Použitelný s nakládací rampou 
9152

• • • • • •

Vhodný pro vozy s vně umístěnou 
rezervní pneumatikou

S adaptérem 9042 pro připevnění k 
vnějšímu rezervnímu kolu

S adaptérem 9042 pro připevnění k 
vnějšímu rezervnímu kolu

S adaptérem 9202 pro připevnění k 
vnějšímu rezervnímu kolu

S adaptérem 9202 pro připevnění k 
vnějšímu rezervnímu kolu

Zadní světla LED • • • • •

Elektrická zástrčka
13pólový konektor (7pólový konektor 

s nástavcem 9906)
13pólový konektor (7pólový konektor 

s nástavcem 9906)
13pólový konektor (7pólový konektor 

s nástavcem 9906)
13pólový konektor (7pólový konektor 

s nástavcem 9906)
13pólový konektor (7pólový konektor 

s nástavcem 9906)

Schválení TÜV/EuroBE • • •

Vyhovuje normám CityCrash. • • • • • • •

Různé Možnost montáže 3. 
brzdového světla 9902

*Max. hmotnost jízdního kola při 
použití adaptéru 928-1 je 15 kg.

Určen k použití v kombinaci 
se sadou příčného nosníku. 
Viz Průvodce nosiči Thule.

Název Thule
BackPac

Thule
ClipOn High

Thule
InDoor

973 9105 9106 592

Max. počet jízdních kol

2 (3 s adaptérem 
973-23, 4 s adap-

térem 973-23 + 
973-24)

2 2
2 (3 s adaptérem 

593)

Nosnost (kg) 60 30 30

Hmotnost (kg) 14 10 11

Montáž nosiče S kitem BackPac Systém upevnění zaklapnutím Uvnitř automobilu

Vhodný pro rozměry rámu (mm) 22–80 22–80 Vše

Vhodný pro rozměry kol Vše Vše Vše

Pogumovaný držák rámu • • •

Odnímatelné držáky rámů kol • • •

Montáž kola na nastavitelné 
držáky

Popruhy Rychloupínací popruhy

Zámek pro uchycení kola k nosiči • • •

Uzamčení nosiče k vozidlu Příslušenství 567

Přístup do zavazadlového prosto-
ru vozu s namontovaným nosičem 
a naloženými koly

• • • •

Schválení TÜV • • • •

Různé Umístění, které 
nezakryje zadní 

světla ani registrační 
značku.

Umístění, které nezakryje zadní 
světla ani registrační značku. 

Možnost montáže 3. brzdového 
světla 9902

Hliníkový. 
Pro montáž uvnitř 

automobilu.

Název Thule ProRide Thule FreeRide Thule OutRide

591 532 561

Max. počet jízdních kol 1 1 1

Nosnost (kg) 20 17 17

Montáž jízdního kola Rám/kolo Rám/kolo Přední vidlice / zadní kolo

Vhodný pro rozměry rámu (mm) ∅ Až 100* ∅ 22–70* Vše

Vhodný pro rozměry kol Vše Vše Vše

Samonastavitelný držák rámu •

Nastavitelné, rychloupínací popruhy 
k zajištění kol

• • •

Uzamčení jízdního kola k nosiči • • •

Uzamčení nosiče kol k vozidlu • • •

Možnost montáže na pravé nebo 
levé straně

• • •

Použitelný s tyčemi Wing, Slide a 
AeroBar.

• •³ •

Použitelný s tyčemi SquareBar • • •

Adaptér pro T-drážku (20 x 20 mm)¹ Včetně 889-2 Včetně

Adaptér pro T-drážku (30 x 23 mm)¹ 889-1 889-3 889-3

Schválení TÜV • • •

Vyhovuje normám City Crash. • • •

Různé Hliníkový. 
Velmi snadná montáž. 

*Kulaté trubky rámu 22–80 mm, oválné 
trubky rámu 80 x 100 mm.

*Rám s oválnými trubkami, max. 
65 x 80 mm.

Hliníkový. 
Vhodné také pro jízdní kola s kotou-
čovými brzdami. Adaptér pro vidlice 

s osami o průměru 20 mm je součástí 
standardního příslušenství.

Technické údaje Technické údaje
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Všichni máme svůj osobní vztah k vodě. Voda dá vyniknout každé osobnosti. Je pouze na 
vás, zda chcete bojovat s vlnami podél drsného pobřeží nebo pouze sjíždět klidnou řeku. 
Voda nám však vždy připraví vzrušující zážitky a nové objevy.

Dokázali jsme si vymyslet mnoho způsobů, jak ovládnout tento nejméně předvídatel-
ný přírodní živel. Nejvíce vzrušující může být právě jízda na kajaku, kánoi, surfovacím prkně 
nebo wakeboardu. Společnost Thule si dala za cíl zajistit bezproblémovou přepravu va-
šeho vybavení k vodě. Proto vyvinula mimořádně bezpečné nosiče, které se dají snadno 
montovat, nejsou náročné na prostor a samozřejmě jsou vybaveny odolnými upevňovací-
mi popruhy a ochrannými podložkami.

K vodě vás zkrátka přepravíme bezpečně a ve zdraví. Pak už je jen na vás, zda se 
rozhodnete plout po proudu nebo vyrazit proti příboji.



6160 Water

Doplňky

Thule boxlift 571
Pomocí příslušenství Thule Boxlift 571 můžete snadno 
zvedat svůj střešní box ke stropu garáže. Zvedací 
zařízení je stejně dokonalým pomocníkem i při usklad-
ňování kajaků a surfovacích prken.

Možnost sklopení
Možnost sklápění pod širokým úhlem maximálně 
usnadní nakládání i vykládání vašeho kajaku.

Popruhy Thule
Odolné, nastavitelné popruhy Thule pro bezpečnou 
přepravu, s pevností v tahu 300 kg.
Č. výrobku 521, 1 x 275 cm
Č. výrobku 524, 2 x 275 cm
Č. výrobku 522, 1 x 400 cm
Č. výrobku 523, 2 x 400 cm
Č. výrobku 551, 2 x 600 cm

Technologie a funkce

Podložky pod windsurfi ng Thule 5603
Ochranné zařízení s vinylovým povlakem pro veškeré 
vybavení od prken až po malé čluny. Vhodné také 
jako distanční podložka při současné přepravě 
několika prken.

Thule Quick Draw 838
Příslušenství umožňující vhodné použití jako příďová 
a záďová linie. Zahákněte příslušenství Thule Quick 
Draw za svůj automobil nebo plavidlo, napněte je a 
vydejte se na cestu. Prodává se ve dvoudílné sadě.

Uzamykatelný popruh Thule
Inovativní uzamykatelný popruh chrání váš kajak 
nebo jiné vybavení připevněné ke střešnímu nosiči 
před krádeží.

Organizér popruhů Thule
Chytré příslušenství, které umožňuje udržovat 
upevňovací popruhy v uspořádaném a čistém stavu, 
a šetří vám tak čas i námahu. Součástí je odolný 
popruh s pevností v tahu 300 kg.
Č. výrobku 521-1, organizér popruhů, vč. popruhu 
o délce 275 cm.
Č. výrobku 522-1, organizér popruhů, vč. popruhu 
o délce 400 cm.

Thule multipurpose 855
Víceúčelový nosič Thule 855 umožňuje přepravu 
až tří vesel, pádel atd.

Pryžové podpěry
Promyšleně řešené pryžové podpěry, kterými je 
vybaven nosič Thule K-Guard 840, lze přizpůsobovat 
kajakům různých tvarů. Nosič je rovněž možné zajistit 
na střešním nosiči uzamknutím.

Technologie a funkce
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Další informace můžete 
získat prostřednictvím 

smartphonu.

Uzamykatelný popruh 
Thule
Minimalizuje nebezpečí krádeže.

 » Popruh obsahuje jádro tvořené drátem z vysoce odolné oceli, které jej 
chrání proti přestřižení.

 » Lehká hliníková přezka popruhu je opatřena ochranným krytem, který 
zamezuje poškrábání a promáčknutí povrchu kajaku.

 » Inovativní uzamykatelný popruh chrání váš kajak nebo jiné vybavení 
připevněné ke střešnímu nosiči na vašem vozidle před krádeží.

 » Popruh je možné napínat v otevřené i uzamknuté poloze.

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

 »  Skládá se dolů do úrovně střešního nosiče, proto jej při vjíždění do 
garáže není nutné demontovat (Hull-a-Port Pro 837).

 » Stabilní, prostorově úsporná konstrukce. 

 » Podložky s mimořádně silnou vrstvou plsti chrání trup. 

 » Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v přepravní poloze.

 »  Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání kajak i automobil před 
poškrábáním během upevňování a přepravy.

 » Je schválen pro přepravu kajaků do 45 kg.

Nový nosič Thule K-Guard se vyznačuje maximální úrovní 
jistoty a bezpečnosti – představuje pravděpodobně nedo-
konalejší řešení pro přepravu kajaků. Jeho uzamykatelné 
upevňovací popruhy jsou inovativním prvkem, který uži-
vatelé obzvláště uvítají, protože zajišťuje účinnou ochranu 
kajaku proti krádeži. Nosič je navíc možné sklopit, což 
usnadňuje nakládání i vykládání, a je vybaven promyšleně 
navrženými pryžovými podpěrami, které se přizpůsobují 
kajakům různých tvarů.

Jádro inovativního uzamykatelného popruhu vyvinutého 
společností Thule je tvořené ocelovým drátem, díky čemuž je 
vysoce odolné a chráněné před přestřižení. Přezka je opatřena 
ochranným krytem, který zamezuje poškrábání kajaku. Popruh 
je možné napínat jak v uzamknuté, tak i v otevřené poloze. Uza-
mykatelný popruh je součástí standardního příslušenství nosiče 
Thule K-Guard 840, dodává se však také jako samostatné 
příslušenství.

Thule Hull-a-Port Pro – unikátní nosič kajaků se snadnou 
montáží. Jeho chytře řešená sklápěcí prostorově úsporná 
konstrukce umožňuje naložit na střechu větší náklad. Díky 
možnosti složení nosiče jej nebudete muset při vjíždění do 
garáže demontovat. Dodává se s pevnými popruhy, které kajak 
bezpečně přidržují, a se silnými plstěnými podložkami, které jej 
dokonale chrání. 

Možnost sklopení
Možnost sklápění pod širokým úh-
lem maximálně usnadní nakládání i 
vykládání vašeho kajaku.

Uzamykatelný popruh Thule
Inovativní uzamykatelný popruh 
chrání váš kajak nebo jiné vybavení 
připevněné ke střešnímu nosiči 
před krádeží.

Pryžové podpěry
Promyšleně řešené pryžové 
podpěry lze přizpůsobovat různým 
tvarům trupů kajaků.

Rychleji, bezpečněji, snadněji – věnujte méně času nakládání 
a vykládání a užívejte si více času v kajaku na vodě.

 » Velmi rychlá a snadná montáž ke střešnímu nosiči.

 » Možnost sklápění pod širokým úhlem maximálně usnadní nakládání i vykládání 
kajaku.

 » Vůbec první nosič kajaků, u kterého lze převážený kajak zajišťovat uzamknutím 
(pomocí uzamykatelného popruhu s ocelovým jádrem) a současně uzamykat 
nosič namontovaný na nosných střešních tyčích.

 » Pryžové podpěry jsou navrženy tak, aby je bylo možné přizpůsobovat různým 
tvarům kajaků, přičemž udržují rovnoměrné rozložení tlaku působícího na trup 
kajaku.

 » K montáži nosiče můžete použít T-drážku systémů Thule SlideBar, WingBar či 
AeroBar nebo jej můžete upevnit obepnutím okolo čtyřhranných tyčí.

 » Elegantní hliníkové kolébkové nosiče.

 » Testovány podle normy City Crash a schváleny pro kajaky o hmotnosti 
do 45 kg.

Thule K-Guard

Nosiče vybavení pro vodní sportyNosiče vybavení pro vodní sporty
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Nosiče vybavení 
pro vodní sporty

¹  Nelze použít společně se systémem SlideBar.
²  Montáž se provádí obemknutím nosných tyčí nebo do T-drážky při 

použití systému Thule SlideBar s adaptérem 886.

Název Thule 
K-Guard

Thule
Hull-a-Port 

Pro

Thule
Hull-a-Port

Nosič
kajaků
Thule

Thule
Hydro glide

Nosič
kajaků
Thule

Nosič
kánoí
Thule

Nosič
windsurfových prken

Thule

Nosič surfo-
vého prkna 

Thule

Víceúčelový 
nosič Thule

Thule 
 Waterslide

840 837 835-1 874 873  520-1 579 533 833 832 855 839

Nosnost 45 kg 1 kajak 1 kajak 1 kajak 1 kajak  2 kajaky 1 kánoe 1 windsurfové prkno + 2 stěžně
1–2 surfová 

prkna
1–3  pádla -

Délka popruhu (cm) 2 x 400 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 -

Pryžová ochrana přezky • • • • •  • • • • -

Vhodný pro všechny rozměry stěžňů • •
Průměr do 10 

cm.
-

Vhodný pro jiná plavidla
Surfové prkno 

nebo malé 
plavidlo

Surfové prkno 
nebo malé 

plavidlo

Surfové prkno 
nebo malé 

plavidlo

 Surfové prkno 
nebo malé 

plavidlo
Malé plavidlo Surfová prkna Stěžně atd. -

Zámek •
Příslušenství 

538
Příslušenství 

538
Příslušenství 

538
Příslušenství 

538
 

Příslušenství 
538

Příslušenství 
538

Příslušenství 
538

• -

Použitelný s tyčemi Wing, Slide a 
AeroBar.

• •² •² • • • • •¹ •¹ -

Použitelný s tyčemi SquareBar • • • • • • • • • • -

Schválení TÜV • • • • • • • • • • -

Své kajaky, kánoe, prkna i další 
vybavení snadno dopravíte až k vodě

Svorník Thule Eye Bolt 320

Chystáte-li se upevnit náklad na tyče Thule 
SlideBar, usnadní vám použití výsuvné funkce 
svorník Thule Eye Bolt, který lze zamontovat do 
T-drážky, kde slouží k připoutávání popruhů.

Waterslide 839

 » Chrání vaše vozidlo při nakládání a vykládání 
plavidla.

 » Protiskluzový povrch na dolní straně a dva 
popruhy připevněné k nosným tyčím zajišťují 
podložku v pracovní poloze při nakládání a 
vykládání.

 » Hladký horní povrch chrání člun i vozidlo 
v případě vzájemného styku.

Nosič windsurfového prkna Thule 
533/833

 » Zajištění se provádí pomocí popruhů. 

 » Je určen pro jedno prkno a dva stěžně.

 »  Typ 533 je určen k použití se střešními nosiči 
Thule SquareBar, typ 833 je určen k použití se 
střešními nosiči Thule WingBar, Thule SlideBar 
a Thule AeroBar.

 » Dodává se včetně ochranných podložek.

Nosič surfovacího prkna Thule Wave 
832

 » Speciálně navržen pro surfovací prkna.

 »  Prkno je uloženo v měkké ochranné pryžové 
kolébce. 

 » Zajištění se provádí pomocí popruhů. 

 » Unese až dvě prkna.

Nosič kánoí Thule 579

 » Určený pro kánoe a jiná malá plavidla.

 » Ochranu lodi zajišťují měkké opěrné podložky. 

 » Zajištění se provádí pomocí popruhů. 

 » Určeno pro jednu kánoi nebo malé plavidlo. 

Podpěra kajaku Thule 520-1

 » Umožňuje přepravu 1–2 kajaků. 

 » Včetně 2 popruhů o délce 275 cm.

 » Ochrana přezky z polypropylenu. 

 » Je vhodný také pro malá plavidla nebo surfová 
prkna. 

 » Snadná montáž na nosné tyče systému Thule 
SquareBar a na tyče s T-drážkou (adaptér pro 
montáž do T-drážky je součástí standardního 
příslušenství).

Nosič Thule Hydroglide 873

 » Kajak dokáže snadno naložit jediná osoba.
 »  Zadní podpěry s plstěnými vložkami usnadňují 
nakládání. Kajak stačí jen nasunout na střechu 
automobilu.

 »  Pevné popruhy a nastavitelná pryžová podpěra 
na předním držáku spolehlivě zajišťují kajak v 
přepravní poloze.

 »  Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání 
kajak i automobil před poškrábáním během upev-
ňování a přepravy.

 » Snadná montáž na nosné tyče systému Thule 
SquareBar a na tyče s T-drážkou (adaptér pro 
montáž do T-drážky je součástí standardního 
příslušenství).

Nosič kajaků Thule 874

 » Dokonale se přizpůsobuje tvaru kajaku.

 »  Čtyři nastavitelné pryžové podpěry stabilizují 
kajak při přepravě pevně na místě. 

 » Pevné popruhy spolehlivě zajišťují kajak v 
přepravní poloze.

 »  Pryžová podložka okolo přezky popruhu chrání 
kajak i automobil před poškrábáním během 
upevňování a přepravy.

 » Snadná montáž na nosné tyče systému Thule 
SquareBar a na tyče s T-drážkou (adaptér pro 
montáž do T-drážky je součástí standardního 
příslušenství).

Nosiče vybavení pro vodní sporty Technické údaje



Winter
W

inter

Podmanivá krása zasněžených hor. Dokonale upravená sjezdovka, která jen čeká na to, až ji 
zdoláte. Než vyrazíte vpřed, dosáhne hladina adrenalinu svého vrcholu. Pocit naprosté svobody 
při sjíždění svahu na čerstvém, nedotknutém prachovém sněhu. Ano, při aktivním trávení času 
ve volné přírodě představuje lyžování samostatnou třídu. My se přitom snažíme držet krok tím, že 
vyrábíme nosiče lyží, které skutečně vynikají mezi konkurenčními výrobky.

Všechny nosiče lyží Thule se snadno montují a lyže se na ně snadno upevňují bez ohledu 
na počasí. Kromě toho mají zvýšenou konstrukci, která zabraňuje poškození střechy, a díky 
rozšířitelnému provedení umožňují doplňování převáženého vybavení i na poslední chvíli.

V našem sortimentu zimního vybavení najdete také sněhové řetězy, které jsou stejně 
bezpečné a odolné jako všechny naše ostatní výrobky. To lze stručně vyjádřit tak, že dostat se 
na otevřené bílé pláně nepředstavuje žádný problém – a to ani tehdy, jsou-li všude okolo pouze 
prudké svahy.
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Příslušenství

Thule systém jednoho klíče
Jestliže se již nechcete potýkat s několika různými 
klíči, pořiďte si jeden klíč pro všechny výrobky Thule.

Sada Thule Go Pack 8006
Čtyřdílný systém obsahující tři tašky Thule Go Pack 8002 a jednu tašku Thule Go Pack Nose 8001. 
Dokonale přizpůsoben střešním boxům Thule.

Technologie a funkce

Samonapínací systém
Patentovaný samonapínací a samostředicí systém s 
mikroregulačním zařízením: montáž řetězu vyžaduje 
pouze jedno zastavení.

Mimořádně velká tlačítka 
Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání 
nosiče lyží i v rukavicích.

Vnější systém pro rychlé uvolňování
Jedinečný, patentovaný systém umožňující uvolňování 
jednou rukou: po zatažení za červený úchop můžete 
uvolněný sněhový řetěz snadno sejmout.

Výsuvný
Pomocí jednoduchého ručního úkonu se nosič lyží 
pohodlně vysouvá ven, čímž se usnadňuje nakládání 
i vykládání a odpadá nutnost nahýbat se přes střechu 
automobilu.

Možnost uzamknutí
Zajistěte své lyže na nosiči uzamknutím – a poté 
stejným způsobem i nosič lyží na střešním nosiči

Jedinečný západkový uzavírací systém
Exkluzivní západkový systém umožňuje montáž řetězu 
bez vynaložení námahy – stačí pouze jedna ruka.

Technologie a funkce
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Mimořádně velká 
tlačítka
Mimořádně rozměrná 
tlačítka usnadňují 
otevírání nosiče lyží v 
rukavicích.

Výsuvný
Pomocí jednoduchého ručního úkonu se nosič lyží 
pohodlně vysouvá ven, čímž se usnadňuje nakládání 
i vykládání a odpadá nutnost nahýbat se přes stře-
chu automobilu.

Thule Snowpro 745/746/747

 »  Vyzkoušený a prověřený tisícovkami lyžařů po 
celém světě. 

 »  Dodává se ve třech velikostech až pro šest 
párů lyží nebo dva až čtyři snowboardy.

Thule Deluxe 726/727/740

 »  Exkluzivní, aerodynamický design v hliníkovém 
provedení. 

 »  Díky možnosti nastavování výšky jsou vysoká 
vázání vždy v poloze, ve které nemohou 
poškodit střechu automobilu. 

 »  Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují 
otevírání nosiče lyží.

 »  Dodává se ve třech velikostech pro převážení 
až šesti párů lyží nebo až čtyř snowboardů. 

Thule Snowpro Uplifted 748

 »  Pro lyže s vysokým vázáním.

 »  Umožňuje převážení až čtyř párů lyží nebo 
dvou snowboardů.

 » Je-li třeba přepravovat lyže s vysokým 
vázáním, lze nosič zvýšit o 30 mm.

Thule Xtender 739

 »  Výsuvná konstrukce nosiče usnadňuje nakládání i vykládání.

 »  Výsuvné provedení usnadňuje nakládání i vykládání a odpadá 
nutnost nahýbat se přes střechu automobilu a riskovat tak ušpinění 
oděvu nebo poškrábání laku vozu. 

 »  Exkluzivní, aerodynamický design v hliníkovém provedení.

 »  Zvýšená konstrukce udržuje vysoká vázání v poloze, ve které 
nemohou poškodit střechu automobilu.

 » Mimořádně rozměrná tlačítka usnadňují otevírání nosiče lyží.

 » Umožňuje převážení až šesti párů lyží nebo čtyř snowboardů.

Nosiče vybavení 
pro zimní sporty

Nosiče vybavení pro zimní sporty
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Další informace můžete 
získat prostřednictvím 

smartphonu.

Vnitřní systém tuhých oblouků
Vnitřní systém tuhých oblouků umožňu-
je velmi intuitivní montáž od horní části 
kola - montáž prováděnou shora dolů

Centrální hliníková tyč 
Centrální hliníková tyč s integrovaným 
napínacím systémem – montáž 
prováděná shora dolů.

Automatické uvolňování
Stisknutím červených tlačítek na hliní-
kové tyči se řetěz automaticky uvolní.

Příčné spojovací díly
Svařované ocelové destičky tvaru 
S spojující hliníkovou tyč s vnitřním 
systémem tuhých oblouků.

Montáž sněhového řetězu nebyla ještě nikdy tak 
snadná, intuitivní a rychlá! 

 » Vnitřní systém tuhých oblouků umožňuje velmi intuitivní montáž od 
horní části kola – montáž prováděnou shora dolů.

 » Středová hliníková tyč je základní součástí napínacího systému: 
otevřete integrovaný pedál a sešlápněte jej nohou. Tím se aktivuje 
automatický napínací mechanismus. Řetěz se automaticky napne 
ihned, jakmile se automobil uvede do pohybu.

 » Automatické uvolňování – stačí stisknout červená tlačítka na 
hliníkové tyči a řetěz se uvolní.

 » Červeně označené body zlepšují viditelnost během montáže a 
demontáže.

 » Praktický a odolný vak, který je použitelný i jako podložka pod kolena 
při montáži a demontáži.

Thule Easy-fi t

Sněhové řetězy
Sněhové řetězy



7574

Thule CL-10 
Výztuže pro rozrušování ledu a 
automatické napínání.

 » Vůle na vnitřní straně a na běhounu 10 mm.

 » Samonapínací systém: montáž řetězu 
vyžaduje pouze jedno zastavení.

 » Řetěz s asymetrickým kosočtvercovým vzorem 
opatřený výztužemi pro rozrušování ledu.

 » Mikroregulační systém umožňuje dokonalé 
napnutí.

 » Chrániče kol z lehkých slitin (volitelné použití).

 » Dodává se také ve verzích 10 mm bez výztuží 
k rozrušování ledu (Thule CG-10), 9 mm 
(Thule CG-9) a 12 mm pro vozidla kategorie 
SUV a lehká užitková vozidla (Thule XG-12 
Pro).

Thule CS-10
Inteligentní sněhový řetěz 
s automatickým uvolňováním.

 » Vůle na vnitřní straně a na běhounu 10 mm.

 » Vnější systém rychlého uvolňování: sněhový 
řetěz se snímá zatažením za speciální zařízení.

 » Samonapínací systém: montáž řetězu 
vyžaduje pouze jedno zastavení.

 » Mikroregulační systém umožňuje dokonalé 
napnutí.

 » Chrániče kol z lehkých slitin (volitelné použití).

 » Dodává se také ve verzích 9 mm (Thule CS-9) 
a 16 mm pro vozidla kategorie SUV a obytná 
vozidla (Thule XS-16).

Thule CB-12
Jednoduché a robustní provedení.

 » Vůle na vnitřní straně a na běhounu 12 mm.

 » Ruční napínací systém: jedno zastavení je 
nutné k namontování řetězu a jedno zastavení 
je nutné k jeho napnutí.

 » Uzavřené zkracovací háky zabraňují vzniku 
smyček na řetězu,

 » Dodává se také ve verzích 10 mm (Thule CD-
10), 9 mm (Thule CD-9) a 16 mm pro vozidla 
kategorie SUV, obytná vozidla a lehká užitková 
vozidla (Thule XD-16 a Thule XB-16).

Thule CK-7
Nejtenčí sněhový řetěz na světě.

 » Vůle na vnitřní straně a na běhounu 7 mm.

 » Montáž se provádí zdola nahoru díky vnitřnímu ohebnému lanku.

 » Speciální kroucené články, tloušťka řetězu snížena na 7 mm.

 » Mikroregulační systém umožňuje dosažení dokonalého napnutí.

 » Uzavřené zkracovací háky zabraňují vzniku smyček na řetězu.

 » Chrániče kol z lehkých slitin (volitelné použití).

 » Barevně kódované montážní body.

Thule K-Summit
Vnější řetěz pro osobní automobily, který se vyznačuje 
nejpromyšlenější konstrukcí.

 » Vůle za kolem 0 mm.

 » Montuje se na originální matici/šroub kola.

 » Inovativní západkový systém, který působí jako násobič síly a umožňuje 
snazší montáž.

 » Tažné pružiny omezují zvyšování dynamických sil a umožňují dokonalé 
dosednutí na pláště několika velikostí.

 » Běhounový řetěz se střídavě uspořádanými destičkami ze speciálního 
vstřikovaného plastu opatřenými hřeby z tvrdého kovu a spojenými řetě-
zovými články ze speciální slitinové oceli.

 » Nedochází ke styku s ráfky litinových kol.

 » Sklopná ramena umožňují snadné ukládání do důmyslně řešené tašky.

 » Inovativní konstrukce.

 » K dispozici také: Thule K-Summit XL a Thule K-Summit XXL pro malá i 
velká vozidla kategorie SUV.

Sněhové řetězy

Nosiče vybavení 
pro zimní sporty

Název Thule
Easy-fi t

Thule
K-Summit, 

 K-Summit XL,
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

Montáž prováděná shora 
dolů

•

Vnější montáž •

Montáž prováděná zdola 
nahoru

• • • •

Vnější uvolňování • • •

Samonapínací systém 
(montáž řetězu vyžaduje 
pouze jedno zastavení)

• • •

Ruční napínání 
(montáž řetězu vyžaduje 
2 zastavení)

• •

Ochrana kol z lehkých 
slitin

• • • • •
Pouze pro CD-9, CD-10, 

XD-16

Kompatibilní se systémy 
ABS-ESP

• • • • • •

Název Thule
Xtender

Thule
Deluxe

Thule
Snowpro

Thule Snowpro 
Uplifted

739 740 726 727 745 746 748

Max. počet párů lyží nebo 
snowboardů

6/4 3/2 4/2 6/4 3/2 4/2 4/2

Šířka ložné plochy (cm) 60 30 40 60 30 40 40

Mimořádně velké tlačítko • • • •

Široké pryžové chrániče • • • • • • •

Prostor pro vysoká vázání • • • • •

Zajišťuje lyže na nosiči 
uzamknutím

• • • • • • •

Nosič lyží uzamykatelný ke 
střešnímu nosiči

• • • • • • •

Použitelný s tyčemi Wing, 
Slide a AeroBar.

• • • • S adaptérem 888 S adaptérem 888 S adaptérem 887

Použitelný s tyčemi 
SquareBar

• • • • • • •

Schválení TÜV • • • • • • •

Různé Hliníkový. 
Výsuvná konstrukce usnadňu-

je nakládání i vykládání.

Hliníkový. 
Včetně adaptéru pro zvýšení o 25 mm. 

Zvýšení není možné při montáži na tyčích AeroBar.

Po zvýšení 
o 30 mm vytváří 
prostor pro vyšší 

vázání.

Sněhové řetězy Technické údaje





Z malé soukromé dílny vyrábějící rybářské udice, která byla založena v roce 1942, 
postupně vznikla značka, která je dnes známá po celém světě. Během těchto 
sedmdesáti let urazila společnost Thule dlouhou cestu a podařilo se jí vytvořit mnoho 
inovativních výrobků.

Sortiment výrobků se přitom každým rokem rozrůstá. V tomto katalogu jsme 
shromáždili veškeré nabízené příslušenství pro automobily, které však představuje 
pouze malou část celkového sortimentu výrobků značky Thule. Obchodní divize 
uvedené na další straně dodávají rozmanité výrobky, kterými jsou přívěsy pro 
přepravu koní, přívěsy pro přepravu člunů, sněhové řetězy, profesionální střešní 
nosiče, tažná zařízení a pomůcky usnadňující uspořádání nákladu.

Značku Thule vlastní, společně s dalšími značkami, mezinárodní skupina Thule 
Group. Všechny tyto značky mají společné poslání: vyvíjet vyspělé výrobky, které 
usnadňují váš aktivní život.

Značka, která nabízí ještě 
mnohem více.
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Get out there.
Anywhere.

Thule Sweden AB
Box 69, SE-330 33 Hillerstorp, Sweden.

Tel +46 370-255 00, Fax +46 370-229 08.
www.thule.com
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