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annavad teile vabaduse nautida aktiivset elu täiel rinnal. Tehnilised andmed

Veespordivarustuse hoidikud
Süstadest ja kanuudest lainelaudadeni.

Süsta- ja kanuuraamid 87

Surfi laua- ja aeruga surfi laua raamid  95

85

112

Katuseraamid
Täiuslik alus lisapagasile.

Kuidas osta Thule katuseraami?  06

Üks katuseraam – tuhat võimalust  07

Katuseraamid 08

Professional 24

05
Boksid ja pakiraamid
Lisaruum pagasile ja välivarustusele.

Katuseboksid 61

Pakiraamid 78

Tagaluugile paigaldatavad pagasiboksid 80

59

Talispordivarustuse hoidikud
Igat tüüpi suuskade ja lumelaudade hoidikud.

Katusele paigaldatavad suusahoidikud 103

101

29
Jalgrattahoidikud
Üks või mitu jalgratast, auto katusel või tagaosal.

Katusele paigaldatavad jalgrattahoidikud  31

Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud 41

Tagaluugile paigaldatavad jalgrattahoidikud  53

Bring your life
Kõik me naudime aktiivset eluviisi olenemata sellest, kas eelistate vabas õhus imelist 
loodust avastada või koos pere ja sõpradega maailmas ringi rännata.

 Mõistame Thules teie soove veeta rohkem aega oma kirgi nautides – mis tähendab 
vähem muretsemist selle üle, kuidas võtta kaasa kõik asjad, mida vajame. Üle 75 aasta 
oleme olnud keskendunud sellele, kuidas luua nutikaid ja stiilseid tooteid, mis oleksid 
keskkonnasõbralikud, hea kvaliteediga, ohutud ja kerged kasutada. 
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Kõik saab alguse Thule katuseraamist. 
Tänu meie katuseraamisüsteemidele on teie 
vajadustele sobivaima katuseraami leidmine 
lihtsam kui kunagi varem.

Katuseraamid
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Thule Evo

Thule Edge

K
atuseraam

id

Leidke endale sobiv lahendus veebilehel thule.com või pöörduge 
oma Thule edasimüüja poole.

Kuidas osta Thule katuseraami?
Meie katuseraamisüsteemid pakuvad suurepärast võimalust erilise lisavarustuse 
kaasas kandmiseks, mis võimaldab teil nautida oma hobisid. Oleme teinud teie 
auto ja teie vajadustega sobiva lahenduse leidmise lihtsaks. Alustuseks küsige 
endalt - maksimaalne pakiruum või voolujooneline disain?

Tänu Thule katuseraamile saate kindel olla, et kõik, mida seiklemiseks vajate, on 
teiega alati kaasas. Tooteotsingusüsteem veebisaidil thule.com aitab teil leida oma 
auto jaoks õige süsteemi - leidke endale sobiv lahendus veebist või pöörduge 
Thule edasimüüja poole.

Thule katuseraami paigaldamine auto katusele on nüüd kiirem ja lihtsam kui 
kunagi varem. Paigaldamise õpetus veebisaidil thule.com on protsessi oluline osa, 
mis aitab teil hõlpsalt alustada seiklusi meie katuseraamiga. Oleme pühendunud 
kasutatavuse lihtsustamisele igal sammul.

Olles suunatud tulevikku ja tehes autotööstusega tihedalt koostööd, pakub Thule kahte 
peamist katuseraamisüsteemi: Thule Evo ja Thule Edge.

Thule Evo – maksimaalne pakiruum
Thule Evo on väga paindlik aerodünaamiline katuseraamisüsteem, mis tagab erakordselt 
vaikse sõidu, maksimaalse pakiruumi ja tarvikute hõlpsa paigaldamise. See on mõeldud 
tarbijatele, kes vajavad kohandatavat kandetala.
 

Thule Edge – elegantne ja voolujooneline disain
Thule Edge'il on madal profi il, mis täiendab suurepäraselt auto katusejoont. Thule Edge'i 
voolujooneline disain teeb sellest ideaalse lahenduse ka juhuks, kui soovite raami autokatusele 
jätta isegi siis, kui te seda parajasti ei kasuta. Thule Edge'i elegantne disain ja vastupidavus 
muudavad selle täiuslikuks.
 

Suurepäraste omadustega kvaliteetsed katuseraamid
Meie katuseraamidel on palju olulisi funktsioone.

Kandevõime – suur kandevõime kõikidel katuseraamidel.
Kiire paigaldamine – nii katuseraami kinnitamisel autole kui ka tarvikute või muude hoidikute  
(nt jalgratta, tali-/veespordivarustuse jaoks) paigaldamisel raamile.
Turvalisus – katsetatud ülipõhjalikult. Thule katuseraamiga saate igakülgse kvaliteedi.

Üks katuseraam – tuhat võimalust

76
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958X
Aluminium

958XB
Black

959X
Aluminium

959XB
Black
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Katuseraamid – sarja ülevaade

Thule Evo Raised Rail
Tõstetud reelingutega autodele.

Thule Evo Clamp
Sõidukitele, millel pole varem 
katuseraami kinnituspunkte ega 
tehases paigaldatud raame.

Thule Rapid System 754
Sõidukitele, millel pole varem 
katuseraami kinnituspunkte ega 
tehases paigaldatud raame.

Katusereelingud

Katusereelingud Katusereelingud

Tavaline katus

Tavaline katus

Thule WingBar Edge
Eelnevalt paigaldatud kinnituskohtade või katuse 
tasapinnas olevate soontega autodele.

Thule WingBar Edge
Tõstetud reelingutega autodele.

Thule SmartRack
Tõstetud reelingutega autodele.

Thule SmartRack
Tõstetud reelingutega autodele.

Katuseraamid – sarja ülevaade

Thule Rapid System 753, 7531
Eelnevalt paigaldatud kinnituskohtade 
või katuse tasapinnas olevate soontega 
autodele.

Thule Rapid System 751, 7511
Eelnevalt paigaldatud 
kinnituskohtadega autodele.

Thule Rain Gutter 951
Katuseraami jalad veerennide ja 
tõstetud katusega autodele.

Kinnituspunktid

Kinnituspunktid

Katuse tasapinnas 

olevad sooned

Katuse tasapinnas 

olevad sooned

Kinnituspunktid T-soon

Veerennidega

Thule Evo katuseraamisüsteem
Maksimaalne pakiruum

Thule Edge katuseraamisüsteem
Elegantne ja voolujooneline disain

Katusereelingud

9
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89X
Aluminium

39X
Aluminium

711X
Black

711X
Aluminium

711XB
Black

K
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Katuseraamid/kandetalad – sarja ülevaade

Thule SquareBar Thule ProBarThule SlideBarThule WingBar Evo

11
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Thule Evo Clamp Thule Evo Raised Rail

7105
Black

K
atuseraam

id

Thule Evo

Loodud lihtsaks ja paindlikuks kasutamiseks

Thule Evo on aerodünaamiline katuseraamisüsteem, mis tagab erakordselt vaikse sõidu, 
maksimaalse pakiruumi auto katusel ja hõlpsa tarvikute paigaldamise. Saate valida 
mitmesuguste kandetalade vahel, nagu Thule SlideBar, Thule SquareBar või Thule ProBar – 
paindlikkus ja hõlbus kasutamine kõigis olukordades.

Ühel päeval pagasiboks, järgmisel päeval veespordivarustuse hoidik… Saate turvaliselt ja kiirelt 
kinnitada kõike, mida katuseraamisüsteemi Thule Evo kasutades transpordite. Ergonoomiline 
pingutusmomendi piiraja võti annab puute tagasisidet selle kohta, kas olete rakendanud 
piisavat sulgemisjõudu - väike, kuid oluline detail, mis tagab kindla kinnituse ja lihtsustab teie 
aktiivset elu. 

Katuseraamide kasutamine on lihtne ja kiire, et saaksite keskenduda sellele, mida te kõige 
rohkem armastate.

Katuseraamid
Thule Evo Clamp
Katuseraamid

Uus kõrgekvaliteedilisest terasest klambrite 
komplekt, mille paksust on vähendatud 2,0 
mm-lt 1,5 mm-le

Lihtne kokku panna tänu 
kinnitusklambritele

Ergonoomiline pingutusmomendi piiraja võti 
annab puute tagasisidet selle kohta, kas olete 
rakendanud piisavat sulgemisjõudu

Esiküljelt reguleerimine jala asetamiseks kandetala 
külge muudab kasutamise lihtsaks

Unikaalne disain koos Thule patenteeritud 
klambritehnoloogiaga – üks kinnituspunkt, mis 
kinnitab nii jala katusele kui ka süsteemi autole

Jalgade süsteem on läbinud City Crash katsed ja on TÜV-i kinnitatud kuni 75 kg koorma jaoks
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7104
Black

794
Aluminium

795
Aluminium

784
Black

785
Black

958XB
Black

959XB
Black

959XB
Black
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Thule Evo Raised Rail
Katuseraamid

Täiustatud kompaktne disain, mis 
tagab 98% sobivuse kõigi tõstetud 
reelingutega autode jaoks

Kiire paigaldamine tänu kindlalt 
käes istuvale kruvile jalgade 
käsitsi eelreguleerimiseks

Ergonoomiline pingutusmomendi 
piiraja võti annab puute tagasisidet 
selle kohta, kas olete rakendanud 
piisavat sulgemisjõudu

Optimaalne sobivus tänu 
kummist tihendile

Thule SmartRack 
Kompaktne universaalne 
reelinguraam.

OMADUSED
• Hõlpsasti kasutatav katuseraam koos pakendis 

olevate komponentidega

• Terviklik komplekt, sisaldab nelja jalga ja  
kahte tala

• Kummikate kaitseb reelingu pinda  
kriimustuste eest

• Lukustatav komplektis oleva eritööriista abil

Katuseraamid

KatusereelingudKinnituspunktidKatuse tasapinnas 
olevad sooned

Kinnituspunktid T-soon Veerennidega

Thule Rapid System 753, 7531
Eelnevalt paigaldatud kinnituskohtade 
või katuse tasapinnas olevate soontega 
autodele.

OMADUSED
• Lihtsalt paigaldatav jalg Thule Evo katuseraamidele, 

süvisreelingutega või eelnevalt paigaldatud 

kinnituskohtadega autole

• Katuseraami jalad Thule Evo katuseraamisüsteemile

• Jala saab hõlpsalt paigaldada katuse tasapinnas 

olevate soontega sõidukile

• Lukustub sõiduki külge Thule One-Key luku 

(komplektis) abil

• Vaadake Thule tooteotsingusüsteemist, milline 

katuseraam teie autole sobib

Thule Rapid System 751, 7511
Eelnevalt paigaldatud 
kinnituskohtadega autodele.

OMADUSED
• Kergesti paigaldatav jalg Thule Evo 

katuseraamidele, sõidukitele, millel on integreeritud 

kinnituspunktid, T-profi il või pakiraami kohandatud 

kinnituskohad

• Katuseraami jalad Thule Evo katuseraamisüsteemile

• Jala saab hõlpsalt paigaldada sõidukile, millel 

on integreeritud kinnituspunktid, T-profi il või 

kohandatud pakiraami kinnituspunktid

• Lukustub sõiduki külge Thule One-Key luku 

(komplektis) abil

• Vaadake Thule tooteotsingusüsteemist, milline 

katuseraam teie autole sobib

Thule Rain Gutter 951
Katuseraami jalad veerennide ja 
tõstetud katusega autodele.

OMADUSED
• Tugev ja hõlpsalt kasutatav katuseraam 

veerennidega autodele

Jalgade süsteem on läbinud City Crash katsed ja on TÜV-i kinnitatud kuni 100 kg koorma jaoks

15
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Aluminium
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Black

959X
Aluminium

959XB
Black
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Thule WingBar Edge
Madala profi iliga aerodünaamiline katuseraamisüsteem 
eriti vaikseks sõiduks, lihtsaks tarvikute paigaldamiseks ja 
integreeritud disainiks.

OMADUSED
• Sisaldab hõlpsalt paigaldatavaid katuseraami jalgu ja Thule WingBar Edge'i 

kandetalasid

• Difuuseritehnoloogia WindDiff user vähendab õhutakistust ja tuulemüra  
ning aitab säästa kütust

• Sisestruktuur BoxBeam loob uskumatult tugeva kandetala

• Lukustub sõiduki külge Thule One-Key luku (komplektis) abil

• Katuseluugiga autod: raamide madala asetuse tõttu ei pruugi paigaldatud 
raamidega olla võimalik avada katuseluuki. Enne katuseluugi avamist 
kontrollige vahekaugust

• Valitud kandetala pikkus, jalad ja paigalduskomplekt on kohandatud just  
teie sõiduki jaoks

• Jalgade süsteem on läbinud City Crash katsed ja on TÜV-i kinnitatud kuni  
75 kg koorma jaoks.

Thule WingBar Edge
Madala profi iliga aerodünaamiline katuseraamisüsteem 
eriti vaikseks sõiduks, lihtsaks tarvikute paigaldamiseks ja 
integreeritud disainiks.

OMADUSED
• Sisaldab hõlpsalt paigaldatavaid katuseraami jalgu ja Thule WingBar Edge'i 

kandetalasid

• Difuuseritehnoloogia WindDiff user vähendab õhutakistust ja tuulemüra 
ning aitab säästa kütust

• Sisestruktuur BoxBeam loob uskumatult tugeva kandetala

• Lukustub sõiduki külge Thule One-Key luku (komplektis) abil

• Katuseluugiga autod: raamide madala asetuse tõttu ei pruugi paigaldatud 
raamidega olla võimalik avada katuseluuki. Enne katuseluugi avamist 
kontrollige vahekaugust

• Valitud kandetala pikkus, jalad ja paigalduskomplekt on kohandatud just 
teie sõiduki jaoks

• Jalgade süsteem on läbinud City Crash katsed ja on TÜV-i kinnitatud kuni 
75 kg koorma jaoks.

Thule Edge
Katuseraamid
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711120
Black

711220
Black

711320
Black

711420
Black

711520
Black

711100
Aluminum

711200
Aluminum

711300
Aluminum

711400
Aluminum

711500
Aluminum
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Thule WingBar Evo
Järgmise põlvkonna Thule WingBar tarvikute 

kiiremaks paigaldamiseks.

Katuseraamid

 108 cm  118 cm 127 cm 135 cm 150 cm

Thule WingBar Evo

Tarvikute lihtne paigaldamine

Loodud teie aktiivse elu lihtsustamiseks. Thule WingBar Evo on meie legendaarse katuseraami 
täiustatud versioon. Nüüd on see varustatud meie unikaalse lahendusega Quick Access, mis 
teeb tarvikute paigaldamiseks kiiremaks kui kunagi varem. Raami täiustatud aerodünaamiline 
kuju koos TrailEdge- ja WindDiff user-tehnoloogiaga vähendab müra ja aitab kütust säästa.

Katuseraamide kasutamine on lihtne ja kiire, et saaksite keskenduda sellele, mida te kõige 
rohkem armastate. 

Katuseraamid

Ülemine T-soon koos QuickAccessiga võimaldab 
tarvikuid sujuvalt paigaldada ja eemaldada

Difuuseritehnoloogia WindDiff user vähendab 
õhutakistust ja tuulemüra ning aitab säästa kütust

SmartSlide'i libistatav pikkusulatus kahekordistub 
alumise soone aerodünaamilise kattena, tehes 
hoidiku paigaldamise kiireks ja lihtsaks

Otsasulgurit SwingBlade on lihtne eest 
ära pöörata T-soonele juurdepääsuks, 
et tarvikuid oleks lihtne paigaldada

TrailEdge-kujundus võimaldab õhu torust eemale 
suunata ja vähendab niimoodi õhutakistust

18
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89X
Aluminium

711X
Black
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Katuseraamid/kandetalad

Thule SlideBar
Ainulaadne, kõrgkvaliteetne kandetala kahesuunalise 
libisemise funktsiooniga, et laadimine oleks eriti mugav.

OMADUSED
• Kahesuunaline libisemine (60 cm mõlemas suunas) võimaldab 

auto katusele vaevata laadida suuri esemeid

• Kiirvabastusfunktsioon ja kummikattega käepidemed muudavad 
talade kasutamise eriti ergonoomiliseks

• Turvalise kasutamise tagab kiirlukustusfunktsioon ja värviline 
indikaator, mis annab märku avatud või suletud asendist

• ISO standardite kohaselt vastab 100 kg jaoks kehtestatud  
City Crash normidele

Thule SquareBar
Klassikalised korrosioonikindlast terasest 
nelikanttalad musta polümeerkattega.

OMADUSED
• Saadaval viie eri pikkusega (108–150 cm)

21
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Thule Strap Organiser
Seab rihma kiiresti korda. Toote komplekti 
kuulub tugev rihm (274 cm, 400 cm).

 
Thule Straps
Tugevad rihmad ohutuks transportimiseks 
(275 cm, 400 cm, 600 cm). (Üksikuna või 
kaheses komplektis)

 
Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 - vahetage 
kõikidel oma Thule toodetel lukusüdamikud 
ning kasutage kõige jaoks ühte võtit.

Katuseraamid – tarvikud

23
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39X
Aluminium

K
atuseraam

id

Katuseraamid/Professional – TarvikudKatuseraamid/Professional – 
kandetalad

Thule ProBar

Unikaalse kolmiksoonega vastupidavad 

kandetalad erinevate lisatarvikute 

paigaldamiseks.

OMADUSED
• Kolme soonega kujundus võimaldab suurt 

paindlikkust ja avab uusi võimalusi erinevate 
lisatarvikute kasutamiseks nii eraldi kui ka koos

• Ülemisse soonde saate paigaldada näiteks 
Thule koormapiiraja, Thule redelikallutaja, 
Thule redelihoidja jne. Lisatarvikute paigaldamiseks 
kulub vaid mõni sekund. Lihtsalt lükake see sisse  
ja lukustage

• Tagumist soont saate väga hõlpsasti kasutada 
Thule rulliku, Thule kokkuvolditava koormapiiraja 
ning Thule rõngaspoldi jaoks. Võite need ka kõik 
korraga paigaldada ning saate kogu Thule ProBari 
talapealset oma koorma jaoks kasutada

• Iga tala on testitud ja vastab 50 kg raskuse 
kandmise nõuetele. Nelja paigaldatud tala 
kandevõime on kokku 200 kg

Thule Conduit Box
3171. Hoiab ja kaitseb teie torusid parimal viisil.

Thule Conduit Box Midwall
3181. Tarvik tootele Thule Conduit Box 3171, mis 
muudab lühikeste ja pikkade torude eraldamise 
ning neile juurdepääsu lihtsaks.

Thule Side Profile
322. Külgmised moodulprofi illiistud, mis 
kohandavad Thule eesmise koormapiiraja pikkuse 
igale sõidukile sobivaks. Tarvikut tuleb kasutada 
koos tootega Thule Front Stop 321.

Thule Front Stop
321. Kuni kuue meetri pikkuste koormate ohutuks 
transpordiks katusel. Tarvikut tuleb kasutada koos 
tootega Thule Side Profi le 322, et saavutada  
soovitud pikkus.

Thule Awning
326. Ärge laske ilmal ennast takistada.

Thule Ladder Tilt
311. Redelihoidik, mis säästab teie selga ja aega.

Professional
Katuseraamid

Tarvikud keerulistes oludes kasutamiseks

Meie professionaalseks kasutamiseks mõeldud tarvikud on välja töötatud just keerulistes 
oludes kasutamiseks. Võtke tööriistad ja kõik muu vajalik kaasa, kui peate terve päev ringi 
liikuma.

Kõik komponendid ja valitud materjalid on põhjalikult uuritud ja testitud ning alati 
vastupidavad. Tulemuseks on paindlikud ja aegasäästvad tarvikud, mis suudavad ohutult ja 
hõlpsalt rahuldada teie unikaalseid vajadusi pikka aega. 

24
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Katuseraamid/Professional – Tarvikud

 
Thule Strap Winch
552. Kõik-ühes kinnitusrihm ja koormapiirik. 
(Kahene komplekt)

 
Thule Ladder Carrier
548. Redeli lihtsaks ning turvaliseks laadimiseks 
ja kinnitamiseks katuseraamile. (Komplektis on 3 
hoidikut ja 1 pingutusmoodul)

 
Thule Ladder Carrier
330. Lihtsalt käsitsetav ainulaadse 
redelikinnitusega redelihoidik kiireks ning lihtsaks 
peale- ja mahalaadimiseks. (Kahene komplekt)

 
Thule Ladder Step Adapter
310. Kasutamiseks redelite vedamisel, kui 
astmelaudade/-pulkade vaheline kaugus ei vasta 
redelihoidiku kinnituspunktidele.

 
Thule Ratchet Tie Down
323. Tagab koormate kiire ja kindla 
kohalekinnitamise alates redelitest kuni 
plankudeni. (Kahene komplekt)

 
Thule Eye Bolt
320. Kinnitage koorem rõngaspoldi Thule Eye Bolt 
ja põrkrattakinnituse Thule Ratchet Tie Down abil. 
(Kahene komplekt)

 
Thule Roller
334/335. Muudab redelite, plankude ja muude 
pikkade esemete pealelaadimise sõiduki tagant 
väga lihtsaks.

 
Thule Load Stop High
502. Tugev koormapiiraja on arendatud välja 
koostöös kogenud ja nõudlike oskustöölistega, 
25 cm kõrgune. (Neljane komplekt)

 
Thule Load Stop Low
503. Tugev koormapiiraja on arendatud välja 
koostöös kogenud ja nõudlike oskustöölistega, 9 
cm kõrgune. (Neljane komplekt)

 
Thule Load Stop
314. Tugev ja funktsionaalne koormapiiraja, mis 
hoiab koorma kindlalt paigal ja takistab selle 
libisemist. (Kahene komplekt)

 
Thule Fold Down Load Stop
315. Unikaalne, patenditud koormapiiraja, mille 
saab peale- ja mahalaadimisel eest ära kokku 
voltida. (Kahene komplekt)

27
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Autole kinnitatav jalgrattahoidik 
võimaldab rattad kiiresti, hõlpsalt ja 
turvaliselt igale poole kaasa võtta. 
Aitame teil valida parima mudeli.

Jalgrattahoidikud

28
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Martin Söderström
Thule ProRide Thule FreeRide

Thule ThruRide Thule OutRide

Thule UpRide

598
Aluminium

532
Silver Gray

565
Aluminium

561
Aluminium

598B
Black

599
Aluminium

Jalg
rattaho

id
ikud

SPORT

Mägijalgratas

SÜNNIAASTA

1990

PEREKOND

Ema, isa, õde

SAAVUTUSED

Saanud FMB 

maailma karikasarja 

üldarvestuses kaks 

korda teise koha

MAAILMA PARIM 
PAIK

Rootsi, Alaska ja 

Málaga

„Alates hetkest, kui sain oma esimese mägijalgratta, olen 
keskendunud sellele, kuidas saada järjest paremaks.“

Martini valik
Thule UpRide

Katusele paigaldatavad jalgrattahoidikud – sarja ülevaade
Püstasendis 

Esihargikinnitusega
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599
Aluminium

Jalg
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id
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Thule Bike Rack Around-the-Bar Adapter
8898. Tala ümber kinnitatav adapter Thule 
jalgrattahoidiku kinnitamiseks nelikanttaladele, 
ümaratele alumiiniumist kandetaladele ja 
enamikule muudele poes müüdavatele 
kandetaladele. 

Thule UpRide Fatbike Adapter
5991. Thule UpRide'i adapter laiade rehvidega 
jalgrataste transportimiseks. 

Thule UpRide'ile lisaks

Thule UpRide

Maksimaalne raamikaitse ja universaalne paigaldus

Thule UpRide sobib ideaalselt neile jalgratturitele, kes soovivad tagada oma jalgrattale 
parima kaitse kiiresti ja hõlpsalt. Hoidik kaitseb rattaraami suurepäraselt ning sobib pea kõigi 
jalgrattatüüpide jaoks. Ka laadimine ja kinnitamine on turvaline. Ja kõige selle jaoks pole vaja 
eemaldada jalgratta esiratast.

Thule UpRide on loodud nii, et jalgratta turvaliseks hoidmiseks haarab see kinni ainult 
esirattast ning põrkrattarihm kinnitab tagaratta aluse külge. Kuna jalgrattahoidiku ükski osa 
ei puutu raamiga kokku, sobib Thule UpRide eriti hästi süsinikraamiga või muude tundlike 
raamidega jalgrataste, mägirataste jms jaoks. Mitmekülgne kujundus võimaldab transportida 
pea igas stiilis ja suuruses jalgrattaid olenemata raami kujundusest, pidurisüsteemist, 
vedrustusest või rattasuurusest. Thule UpRide mahutab 20–29-tolliseid jalgrattaid, mille 
teljevahe on kuni 1240 mm ja rehvid kuni 3 tolli (eraldi adapteri lisamise korral kuni 5 tolli)  
ning mis kaaluvad kuni 20 kg.

Jalgratta laadimine sekunditega
Hoidiku Thule UpRide saab kiiresti, lihtsalt ja turvaliselt kinnitada autokatuse mõlemale 
küljele. Kuna laadimine toimub katuse kõrgusel, on jalgrattahoidiku kasutamine mugav mis 
tahes sõiduki ja mis tahes pikkusega jalgratturite puhul. Varguse eest kaitsmiseks saab 
jalgrattahoidiku lukustada auto külge ning jalgratta saab rattahoidiku külge lukustada 
integreeritud trossluku abil.

Katusele paigaldatavad jalgrattahoidikud

Thule UpRide
Kiiresti ja kindlalt paigaldatav ning raami 

maksimaalselt kaitsev universaalne püstine 

jalgrattahoidik, mis ei puutu raamiga kokku.

Katusele paigaldatavad jalgrattahoidikud

Rattaraamiga kontakti ei teki, kuna 
konks kinnitub ohutult esiratta külge

Rattaraamiga kontakti ei teki, kuna 
konks kinnitub ohutult esiratta külge

Sobib enamiku 20–29-tollise rehviläbimõõdu ja kuni 
3-tollise rehvilaiusega (eraldi müüdava Thule UpRide'i 
laia rehviga jalgrataste adapteri kasutamisel kuni 
5-tollise rehvilaiusega) jalgratastele

Lukustab jalgrattahoidiku sõiduki 
külge (lukud on komplektis)

Lukustab jalgratta jalgrattahoidiku 
külge (lukud on komplektis)

Hoidiku saab hõlpsalt teisaldada 
ühelt auto küljelt teisele

Põrkrattarihmaga saate tagaratta 
kiiresti turvaliselt kinnitada
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Thule Carbon Frame Protector
984. Adapter võimaldab ohutult transportida 
süsinikraamiga rattaid.

Thule ProRide Fatbike Adapter
5981. Täienduskomplekt laia rehviga 
jalgrataste transportimiseks jalgrattahoidikul 
Thule ProRide 598 (rehvi laius 3–5 tolli).

Thule ProRide’ile lisaks

Thule ProRide

Ikooniline jalgrattahoidik

Nutikas kujundus, stabiilsus ja kasutusmugavus – pole ime, et Thule ProRide on kogu 
maailma jalgratturite populaarseim valik. See on lihtsalt parim ja turvalisim viis jalgratta 
transportimiseks.

Mugav ja nutikas
Kasutuslihtsus ja töökindlus on selle raami juures peamisteks märksõnadeks. Seda nii jalgratta 
hõlpsal paigaldamisel – ükskõik kummale autokatuse küljele – kui ka jalgratta pealelaadimisel 
selle automaatse paigutamise puhul. HoidikugaThule ProRide saab transportida enamikku 
kuni 20 kg kaaluvaid jalgrattaid; eritarviku kasutamisel saab transportida isegi laiade rehvidega 
jalgrattaid. Thule ProRide’i abil saate jalgratta kiiresti peale ja maha laadida – ning sõit   
võib alata.

Turvaline ja stabiilne
Jalgratta saab vaevata peale laadida ja kinnitada, sest Thule ProRide tagab jalgratta 
stabiilsuse kohe, kui selle hoidikule kinnitate. Uus pingutusmomendi piiraja nupp reguleerib 
rattaraami pingutusmomenti, tagades nii jalgratta õige paigaldamise. Raami jaoks sobilikud 
pehmed haardekäpad kohanduvad rattaraamiga, mistõttu surve jaotatakse ühtlaselt ning 
raam fi kseeritakse paika ega kahjustu. Haardekäpa pikendatud alaosa kinnitub raami külge, 
välistades nii jalgratta kukkumise paigaldamise ajal ja suurendades turvalisust transportimisel.

Katusele paigaldatavad jalgrattahoidikud

Surve jaotatakse suurte, pehmete haardekäppade 
abil, mis kohanduvad rattaraamiga, vähendades 
seega raami kahjustamise ohtu

Paigaldamine on ohutu – tänu haardekäpa 
pikendatud alaosale on ratta kukkumine 
välistatud

Jalgratta kinnitamine on kiire ja lihtne – pingutusmomendi 
nupp kontrollib rattaraami pingutusmomenti ja näitab, millal 
ratas on õigesti paigaldatud

Rattad on nutika disaini ja kiirvabastusrihmadega 
rattahoidikutes kindlalt paigal

Jalgrattahoidiku saab hõlpsalt ja 
tööriistu kasutamata teisaldada 
ühelt auto küljelt teisele

Thule ProRide
Püstasendis jalgrattahoidik on kiireim ja mugavaim viis rataste 

paigaldamiseks – kuni 20 kg kaaluvatele jalgratastele.

Katusele paigaldatavad jalgrattahoidikud
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Thule Wheel Bag XL
563. Spetsiaalselt disainitud kvaliteetkott  
esiratta jaoks.

Thule ThruRide 9 mm adapter
5651. 9 mm kiirlukustushoovaga tarvik 
jalgrattahoidiku Thule ThruRide kinnitamiseks 
jalgratta külge.

Nutikas, lihtne ja turvaline thru-axle-telgede jalgrattahoidik

Esihargikinnitusega jalgrattahoidiku ThruRide abil saab thru-axle-telgedega jalgratta peale 
laadida hõlpsalt ja turvaliselt ilma lisaadaptereid kasutamata. Paigaldamine on algusest peale 
lihtne, sest eesmise thru-axle-telje saab kinnitada maapinnal enne jalgratta ülestõstmist ja 
hoidikule laadimist. Kui telg on haardekäpa vahele paigutatud, tuleb enne luugi sulgemist 
täppisnäidiku abil haardetugevust reguleerida. Sel viisil saab jalgratta tugevalt ja kindlalt 
kinnitada ilma harki kahjustamata. Tagaratta alust saab eri pikkusega jalgrataste mahutamiseks 
piki raami libistada. Tänu velge kaitsva pehmendusega kinnitusrihmale püsib ratas kindlalt 
paigal.

Mitmekülgne
Kuna thru-axle-telgedega jalgrataste valik üha laieneb, on Thule ThruRide sobiv valik igaühele, 
kes soovib thru-axle-telgedega jalgratast autokatusel transportida. See mitmekülgne hoidik 
sobib mis tahes läbimõõduga – 12 mm kuni 20 mm – thru-axle-telgedega ja komplektis oleva 
adapteri abil saab jalgrattahoidikule kinnitada ka 9 mm kiirvabastussüsteemiga jalgrattaid. 
Libistatav tagaratta alus muudab jalgrattahoidiku veelgi mitmekülgsemaks ning võimaldab 
hoidikule mahutada kuni 48-tollise teljevahe ja kuni 3-tolliste rehvidega jalgrattaid.

Thule ThruRide’ile lisaks

Thule ThruRide
Katusele paigaldatavad jalgrattahoidikud

Ergonoomiline ja täpne näidik tagab tänu 
teljeklambrite pinge optimeerimisele, et 
ratas on kindlalt paigal

Ühe käega suletav luuk sobib 12–20 mm thru-
axle-teljega ja 9 mm kiirvabastussüsteemiga 
(adapter on komplektis)

Jalgratta laadimist lihtsustab avatav 
haardekäpp, mis mahutab mugavalt 
thru-axle-telje

Thule ThruRide
Esihargikinnitusega jalgrattahoidik sobib ilma 

lisaadapteriteta thru-axle-telgedega ratastele.

Katusele paigaldatavad jalgrattahoidikud

Komplekti kuuluvate 20 x 20 mm T-soone adapterite abil 
saab hoidiku kinnitada taladele Thule WingBar Edge, 
Thule WingBar Evo ja Thule SlideBar
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Thule FreeRide

Põhivajadustele vastav funktsionaalne ja hõlpsalt 

kasutatav jalgrattahoidik.

OMADUSED
• Kiirlukustusega raamihoidik, mis sobib kuni 80 mm raamiga 

jalgratastele

• Rattakaitsega kiirvabastusrihmad (eri rattasuuruste jaoks 
kohandatavad) hoiavad rattaid kindlalt paigal

• Lukustab jalgrattad jalgrattahoidiku külge ja jalgrattahoidiku 
katuseraamide külge (lukud on komplektis)

• Jalgratta maksimaalne lubatud kaal on 17 kg

• Komplekti kuuluvate 20 x 20 mm T-soone adapterite abil saab 
hoidiku kinnitada taladele Thule WingBar Edge, Thule WingBar Evo 
ja Thule SlideBar

• Vastab City Crashi nõuetele

Thule OutRide

Professionaalse ilmega kerge, stiilne ja mugav 

esihargikinnitusega jalgrattahoidik.

OMADUSED
• Hõlpsasti reguleeritav kiirkinniti esihargi kiireks paigaldamiseks

• Samuti ketaspiduritega ning 20 mm thru axle-telgedega 
jalgratastele (adapter kaasas)

• Tagaratta kiirvabastusrihm (kohandatav eri suurusega ratastele)

• Jalgratta maksimaalne lubatud kaal on 17 kg

• See jalgrattahoidik on eelnevalt kokku pandud, tööriistu vaja ei lähe

• Lukustab jalgrattad jalgrattahoidiku külge ja jalgrattahoidiku 
katuseraamide külge (lukud on komplektis)

• Komplekti kuuluvate 20 x 20 mm T-soone adapterite abil saab 
hoidiku kinnitada taladele Thule WingBar Edge, Thule WingBar Evo 
ja Thule SlideBar

• Vastab City Crashi nõuetele

Katusele paigaldatavad jalgrattahoidikud Katusele paigaldatavad jalgrattahoidikud – tarvikud

Thule Wheel Carrier
5452. Jalgrattahoidik tavalise esiratta või 
ketaspiduritega ratta vedamiseks.

Thule Wheel Bag XL
563. Spetsiaalselt disainitud kvaliteetkott 
esiratta jaoks.

Thule UpRide Fatbike Adapter
5991. Thule UpRide'i adapter laiade rehvidega 
jalgrataste transportimiseks. 

Thule ProRide Fatbike Adapter
5981. Täienduskomplekt laia rehviga 
jalgrataste transportimiseks jalgrattahoidikul 
Thule ProRide 598 (rehvi laius 3–5 tolli). (Kahene 
komplekt)

Thule Carbon Frame Protector
984. Adapter, mis võimaldab süsinikraamiga 
jalgrataste ohutut transportimist (kasutamiseks 
ainult koos nende Thule jalgrattahoidikutega, 
millel on pingutusmomendi piiraja nupp).

Thule ThruRide 9 mm Adapter
5651. 9 mm kiirlukustushoovaga tarvik 
jalgrattahoidiku Thule ThruRide kinnitamiseks 
jalgratta külge.

T-track Adapter
8892. Adapter jalgrattahoidiku Thule FreeRide 
paigaldamiseks otse alumiiniumist kandetala 
T-soonde (20×20 mm). (Täiskomplekt ühe 
jalgrattahoidiku jaoks)

T-track Adapter
8891. Adapter jalgrattahoidikute Thule ProRide ja 
Thule UpRide paigaldamiseks otse teatud BMW 
ja Renault' mudelite originaalkandetala T-soonde 
(30×24 mm). (Täiskomplekt ühe jalgrattahoidiku 
jaoks)

Thule Bike Rack Around-the-Bar 
Adapter
8898. Tala ümber kinnitatav adapter Thule 
jalgrattahoidiku kinnitamiseks nelikanttaladele, 
ümaratele alumiiniumist kandetaladele ja 
enamikule muudele poes müüdavatele 
kandetaladele. 

Thule ProRide SquareBar Adapter
8895. Tala ümber kinnitatav adapter 
jalgrattahoidiku Thule ProRide kinnitamiseks 
nelikanttaladele või ümaratele alumiiniumist 
kandetaladele. (Täiskomplekt ühe jalgrattahoidiku 
jaoks)

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 - vahetage kõikidel 
oma Thule toodetel lukusüdamikud ning 
kasutage kõige jaoks ühte võtit.

Thule OutRide Thru-axle Adapters
5611/5612/5613. Adapter hoidiku Thule OutRide 
jaoks 15x100 mm (5611), 15x110 mm (5612) ja 
12x100 mm (5613) thru-axle-telgedega jalgrataste 
transportimiseks.
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SPORT
Seiklussport ja 
multisport

SÜNNIAASTA
1973

PEREKOND
Eva Nyström ja 
kaks last

SAAVUTUSED
Seiklusspordi 
maailmameister 
ja Xterra 
maailmameister

MAAILMA PARIM 
PAIK
Kõikjal, kus saan 
olla õues ja 
tegeleda oma 
lemmikspordiga

Martini valik
Thule VeloSpace XT

„Mitme spordialaga edukaks tegelemiseks on peamine 
transportida õige varustus õigel ajal õigesse kohta. See 
võimaldab meil täielikult keskenduda tulemustele.”

Thule EasyFold XT

933. Mahutab kuni 2 jalgratast

934. Mahutab kuni 3 jalgratast

Thule RideOn

9502. Mahutab kuni 2 jalgratast

9503. Mahutab kuni 3 jalgratast

Thule HangOn

972/974. Mahutab kuni 3 jalgratast

9708. Mahutab kuni 4 jalgratast

Thule EuroRide

941. Mahutab kuni 2 jalgratast

943. Mahutab kuni 3 jalgratast

Thule VeloCompact

925. Mahutab kuni 2 jalgratast

927. Mahutab kuni 4 jalgratast

Thule Xpress

970. Mahutab kuni 2 jalgratast

Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud – sarja ülevaade

Thule VeloSpace XT

938. Mahutab kuni 3 jalgratast

939. Mahutab kuni 4 jalgratast
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Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud
Thule EasyFold XT

Thule EasyFold XT Carrying Bag
9311 (2 jalgratta versioon)/9344 (3 
jalgratta versioon) – jalgrattahoidiku 
Thule EasyFold XT transportimisel ja 
hoiustamisel kaitseb see teid ja teie 
autot mustuse eest.

Thule EasyFold XT Loading Ramp
9334. Praktiline eemaldatav ramp 
jalgrataste peale- ja mahalaadimise 
hõlbustamiseks.

Thule XXL Fatbike Wheel Straps
985. Eriti pikkade rattarihmade 
asenduskomplekt väga laia rehviga 
jalgrataste transportimiseks.

Lisa oma
Thule EasyFold XT

Nimi ütleb kõik
Jalgrattahoidikul Thule EasyFold XT on olemas kõik haakekonksule paigaldatavalt 
jalgrattahoidikult eeldatavad omadused. See kannab teie jalgrattad ohutult mis tahes sihtkohta. 
Kokkupandult on jalgrattahoidik enam-vähem sama suur kui tavaline kohver ja selle saab 
mugavalt autosse või kodus hoiule panna.

Jalgrattahoidiku Thule EasyFold XT kasutajasõbralikele funktsioonide abil on hoidiku kinnitamine 
autole ja jalgrataste paigutamine hoidikusse eriti hõlbus. Tänu uuenduslikule kinnitile pole 
haakekonksu paigaldamiseks vaja suurt jõudu rakendada ja hoidiku kinnitamine autole 
on imelihtne. Jalgrattad saab hõlpsasti peale ja maha laadida ning valikvarustusse kuuluv 
laadimisramp teeb selle veelgi lihtsamaks. Nutikas kallutusmehhanism võimaldab juurdepääsu 
pakiruumile ka pärast jalgrataste pealelaadimist.

Iga jalgratta jaoks
Selle vastupidava ja suure kandevõimega jalgrattahoidikuga (saadaval on variant kahe ja kolme 
jalgratta jaoks) saab transportida igasuguseid jalgrattaid, alates kergetest maanteejalgratastest 
ning lõpetades mägi- või elektrijalgrataste ja laia rehviga jalgratastega. Eemaldatavaid 
raamihoidjaid saab vastavalt jalgratta tüübile eraldi reguleerida ning sobiva pingutusmomendi 
saavutamisel kõlab klõpsatus, mis tagab, et tundlikud raamid ei kahjustu. Nagu kõiki teisi Thule 
jalgrattahoidikuid, on hoidikut Thule EasyFold XT põhjalikult testitud keskuses Thule Test Center™ 
ja ka päriselus, veendumaks et teie jalgrattad saaksid ohutult ja turvaliselt transporditud kõikjale, 
kuhu soovite minna.

Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud

Jalgrattad saab hõlpsasti paigaldada 
eemaldatavatele rattahoidikutele – selle 
lukustatava pingutusmomendipiiriku 
Thule AcuTight nupud teevad optimaalse 
pingutusmomendi korral klõpsu

Täielikult kokkuklapitav mugavaks paigaldamiseks, 
käsitsemiseks ja hoiustamiseks.

Nutika jalapedaaliga kallutuse abil pääseb 
pakiruumile hõlpsalt ligi ka siis, kui jalgrattad 
on hoidikule kinnitatud

Tänu haakekonksukinnituse stabiilsusele saab 
jalgrattahoidikut enne pingutuskäepideme sulgemist 
hõlpsasti kinnitada ja reguleerida

Pikkade rattarihmadega reguleeritavad 
pumppannaldega kinnitused hõlbustavad 
ka laia rehviga (kuni 4,7-tolliste rehvidega) 
jalgrataste kinnitamist ja transporti

Thule EasyFold XT
Täielikult kokkuklapitav kompaktne ja mugavalt kasutatav 

haakekonksule paigaldatav jalgrattahoidik igat tüüpi 

jalgrataste jaoks.

Suur kandevõime võimaldab transportida 
elektrijalgrattaid ja raskeid mägijalgrattaid

Tänu rattahoidikute suurele vahekaugusele 
saab transportida ka suuremaid laiema 
teljevahega jalgrattaid

2 jalgratta versioon: integreeritud kandesangad 
jalgrattahoidiku ergonoomiliseks transportimiseks
3 jalgratta versioon: integreeritud 
transpordirattad ja kandesangad jalgrattahoidiku 
ergonoomiliseks transportimiseks
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Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud
Thule VeloSpace XT

Thule VeloSpace XT
Bike Adapter
9381. Suurendab jalgrattahoidiku 
Thule VeloSpace XT mahtu ühe 
jalgratta võrra.

Thule BackSpace XT
9383. Kerge ja vastupidav pagasiboks, 
mille saab kinnitada auto taha 
jalgrattahoidiku Thule VeloSpace XT peale, 
võimaldab varustust hõlpsalt kätte saadav.

Thule BackSpace XT 3rd/4th  
Bike Arm
9382/9392. Võimaldab lisaks pagasiboksile 
Thule BackSpace XT transportida 
üht jalgratast. Kasutamiseks koos 
jalgrattaadapteriga Thule VeloSpace XT.

Lisa oma
Thule VeloSpace XT

Võtke oma jalgratas kaasa. Ja kõik muu, mida vaja.

Thule VeloSpace XT näol on tõeliselt universaalne jalgrattahoidik tõeks saanud. See on välja 
töötatud spetsiaalselt suurte ja raskete jalgrataste jaoks (nt elektrijalgrattad, laia rehviga jalgrattad 
ja mägijalgrattad). Lisakoorma (sh universaalse spordikäru Thule Chariot) vedamiseks saab hoidikut 
saab kasutada koos pagasiboksiga Thule Backspace XT. Valikut on palju, eriti väikeste lastega 
peredele.

Kuna eri mudelite ja adapterite abil saab transportida 2–4 jalgratast, võite olla kindel, et 
Thule VeloSpace XT saab hästi hakkama mis tahes tüüpi jalgrataste vedamisega. Sellise võimaluse 
tagavad hoidiku suur kandevõime, jalgrataste eriti suur vahekaugus, alumiiniumist pikendatud 
rattaalused, paindlikud pumppandlad ja eriti pikad rattarihmad.

Kõigile sobiv jalgrattahoidik
Thule VeloSpace XT tagab kasutuslihtsuse ja mugavuse. Erinevalt teistest haakekonksule 
paigaldatavatest jalgrattahoidikutest nõuab Thule VeloSpace XT jalgratta peale- ja mahalaadimisel 
võimalikult vähest tõstmist, mis teeb sellest eelistatud valiku raskemate jalgrataste jaoks. Sama 
lihtne on ka hoidikut autole paigaldada ja reguleerida: niipea kui hoidik on haakekonksule asetatud, 
stabiliseerub see ise, et hoidiku saaks õigesse asendisse seada. Jalgrattad saab lukustada hoidiku 
külge ja hoidiku auto külge. Hoidikut kallutades pääsete alati auto pakiruumile juurde – isegi siis, kui 
jalgrattad on hoidikule paigaldatud.

Kahele jalgrattale: tänu eriti laiale rattahoidikute 
vahele (25 cm) on ka laiema teljevahega rattaid 
lihtne kinnitada

Kahele jalgrattale: nutika jalapedaaliga kallutuse abil 
pääseb pakiruumile hõlpsalt juurde ka siis, kui jalgrattad on 
hoidikule kinnitatud
Kolmele jalgrattale: nutikas jalapedaaliga kallutus, et 
pääseksite pakiruumile ligi ka siis, kui jalgrattad on 
hoidikule kinnitatud. Tänu laiale kaldenurgale saab avada 
ka kõige suuremad tagaluugid

Pikad rattaalused võimaldavad transportida ka 
suuremaid jalgrattaid (teljevahega kuni 1300 mm)

Tänu haakekonksukinnituse stabiilsusele saab 
jalgrattahoidikut enne pingutuskäepideme 
sulgemist hõlpsasti kinnitada ja reguleerida

Lukustab jalgrattad jalgrattahoidiku külge 
ja jalgrattahoidiku haakekonksu külge 
(lukud on komplektis)

Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud
Thule VeloSpace XT
Universaalne jalgrattahoidik igat tüüpi jalgratastele – alates 

elektrijalgratastest ja laia rehviga jalgratastest kuni lasteratasteni.

Thule jalgrattaadapteri VeloSpace XT kasutamisel 
on võimalik hoidikule mahutada üks lisajalgratas

Jalgrattad saab hõlpsasti paigaldada eemaldatavatesse 
rattahoidikutesse, mille varustusse kuuluva pingutusmomendi 
piiriku Thule AcuTight nupud teevad optimaalse pingutusmomendi 
korral klõpsu 

Pikkade rattarihmadega reguleeritavad 
pumppannaldega kinnitused hõlbustavad ka laia 
rehviga (kuni 4,7-tolliste rehvidega) jalgrataste 
kinnitamist ja transporti
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Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud
Thule VeloCompact

Thule VeloCompact 
4th Bike Adapter
9261. Suurendab jalgrattahoidiku 
Thule VeloCompact 927 
kandevõimet ühe jalgratta võrra.

Thule Loading Ramp
9152. Praktiline teisaldatav 
ramp jalgrataste peale- ja 
mahalaadimise hõlbustamiseks.

Lisa oma
Thule VeloCompact

Saate kaasa võtta kogu meeskonna jalgrattad

Vastupidava ja samas kerge jalgrattahoidikuga Thule VeloCompact saab ohutult transportida kuni 
neli jalgratast. See on ideaalne valik nii maantee- kui ka mägijalgrataste transportimiseks. Kui teil on 
vaja vedada laiema teljevahega jalgrattaid, saate pikendatavate rattahoidikute abil hõlpsalt hoidiku 
pikkust reguleerida. Tänu nutikale jalapedaaliga kallutusele pääseb pakiruumile hõlpsalt ligi ka siis, 
kui Thule VeloCompact on haakekonksule paigaldatud ning jalgrattad peale laaditud 

Kasutusmugavus
Seda kompaktset igapäevakasutuseks mõeldud jalgrattahoidikut on hõlbus paigaldada ja 
laadida ning kokkupandult on see piisavalt väike, et mahtuda enamiku autode pakiruumi. Tänu 
eemaldatavatele rattahoidikutele on jalgrattaid lihtne ja mugav peale laadida. Kolme (nelja) jalgratta 
jaoks mõeldud hoidik Thule VeloCompact on varustatud uue põlvkonna haakekonksukinnitusega, 
mistõttu on hoidikut väga lihtne auto külge kinnitada. Asetage hoidik lihtsalt haakekonksule ja 
isestabiliseeruv mehhanism võimaldab hoidiku lahti lasta ning selle asendit reguleerida, enne 
kui hoidiku pingutuskäepideme abil lõplikult kinnitate. Nelja jalgratta transportimiseks saate 
kasutada neljanda jalgratta adapterit (valikuline tarvik). Kahele jalgrattale ettenähtud hoidiku 
Thule VeloCompact saab hõlpsalt haakekonksule tõsta ja oma kohale lukustada.

Tänu haakekonksukinnituse stabiilsusele on 
jalgrattahoidikut enne pingutuskäepideme 
sulgemist hõlbus kinnitada ja reguleerida 
(Thule VeloCompact 927)

Reguleeritav ühekäekinnitus 
hoidiku hõlpsaks kinnitamiseks 
(Thule VeloCompact 925)

Tänu ühe toiminguga pikendatavatele 
rattahoidikutele saab transportida ka 
laiema teljevahega jalgrattaid

Pikad pumppannaldega rattarihmad 
rataste mugavaks kinnitamiseks

Hõlpsasti kokkuklapitav ja 
hoiustatav – mahub peaaegu 
igasse pakiruumi

Nutika jalapedaaliga kallutuse abil pääseb 
pakiruumile hõlpsalt ligi ka siis, kui jalgrattad 
on hoidikule kinnitatud

Hõlbus jalgrataste kinnitamine 
eemaldatavate ja lukustatavate 
nuppudega rattahoidikute abil 

Thule VeloCompact
Igapäevaseks kasutuseks mõeldud kompaktne ja kerge 

jalgrattahoidik, mis mahutab kuni neli jalgratast.

Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud
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Thule RideOn

Lihtne ja kallutatav jalgrattahoidik.

OMADUSED
• Käega juhitav kallutus tagab juurdepääsu pakiruumile ka siis,  

kui jalgrattad on hoidikule kinnitatud

• Nutikas kinniti, mis sobib enamikule haakekonksudele

• Jalgrattad kinnitatakse oma kohale pehmete rihmadega

• Jalgrattahoidiku saab tarviku Thule Lock 957 abil lukustada 
haakekonksu külge

Thule EuroRide

Funktsionaalne jalgrattahoidik vastab   

kõigile põhivajadustele.

OMADUSED
• Käega juhitav kallutus tagab juurdepääsu pakiruumile ka siis, kui 

jalgrattad on hoidikule kinnitatud

• Kiirpaigalduskäepideme abil kinnitate hoidiku veokuulile vaid  
mõne pöördega

• Pehmete rihmadega teisaldatavad rattahoidikud

• Stabiilsed raamihoidikud kuni 70 mm rattaraamidele

• Jalgrattahoidiku saab lukustada haakekonksu külge ning jalgrattad 
tarviku Thule Lockable Knob 526 abil hoidiku külge

Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud

Thule HangOn

Lihtne ja hõlpsasti kasutatav 

jalgrattahoidik.

OMADUSED
• Tugev ühendus, mis ei vaja   

kinnitamisel eelreguleerimist

• Pehmed kaitsvad raamihoidikud hoiavad 
jalgrattad kindlalt omal kohal

• Hõlpsaks hoiustamiseks ja   
käsitsemiseks kokkuklapitav

• Jalgrattahoidiku saab tarviku Thule Lock 957 
abil lukustada haakekonksu külge

Thule Xpress

Lihtne, kiiresti ja hõlpsasti kasutatav 

jalgrattahoidik.

OMADUSED
• Pehmed kaitsvad raamihoidikud hoiavad 

jalgrattad kindlalt omal kohal

• Täiendava ohutuse tagavad eelpaigaldatud 
rihmad ja helkurid

• Jalgrattad on maapinnast mugaval kõrgusel

• Hõlpsaks hoiustamiseks ja   
käsitsemiseks kokkuklapitav

Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud
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9906
7-to-13 Pin Adapter

510-0083
120x120 mm
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Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud – tarvikud

Thule VeloSpace XT
Bike Adapter
9381. Suurendab jalgrattahoidiku Thule VeloSpace XT 
mahtu ühe jalgratta võrra.

Thule AcuTight Knob
528. Pingutusmomendi piiraja tagaluugile 
paigaldatavate raamihoidikutega 
jalgrattahoidikute jaoks – asendab tavanuppu.

Thule BackSpace XT
9383. Kerge ja vastupidav pagasiboks, mille 
saab kinnitada auto taha jalgrattahoidiku 
Thule VeloSpace XT peale, võimaldab varustust 
hõlpsalt kätte saadav.

Thule BackSpace XT 3rd/4th  
Bike Arm
9382/9392. Võimaldab lisaks pagasiboksile 
Thule BackSpace XT transportida üht jalgratast. 
Kasutamiseks koos jalgrattaadapteriga 
Thule VeloSpace XT.

Thule Transport Wheel
9173. Mugav transpordiratas Thule VeloSpace XT 
hõlpsaks vedamiseks auto juurde ja sealt ära.

Thule Loading Ramp XT
9172. Praktiline teisaldatav ramp jalgrataste peale- ja 
mahalaadimise hõlbustamiseks.

Thule VeloCompact 
4th Bike Adapter
9261. Suurendab jalgrattahoidiku 
Thule VeloCompact 927 kandevõimet ühe 
jalgratta võrra.

Thule Lockable Knob
526/527. Tarvik auto taha paigaldatavate 
raamihoidikutega jalgrattahoidikute lukustatavaks 
muutmiseks. (Kahesed ja neljased komplektid)

Thule Carbon Frame Protector
984. Adapter võimaldab ohutult transportida 
süsinikraamiga rattaid.

Thule EasyFold XT Loading Ramp
9334. Praktiline eemaldatav ramp jalgrataste 
peale- ja mahalaadimise hõlbustamiseks.

Thule Loading Ramp
9152. Praktiline teisaldatav ramp jalgrataste peale- 
ja mahalaadimise hõlbustamiseks. Sobib tootega 
Thule VeloCompact.

Thule VeloSpace XT 3-Bike Spare 
Wheel Adapter
9394. Adapter raami Thule VeloSpace XT 3 
paigaldamiseks autodele, mille varuratas 
paikneb tagaluugil.

Haakekonksule paigaldatavad jalgrattahoidikud – tarvikud

Thule Bike Frame Adapter
982. Raamiadapter mittestandardsete raamidega 
jalgrataste (nt naisterataste, BMX-ide ja 
mägijalgrataste) kinnitamiseks kõige lihtsamal 
moel.

Thule Adapter
9906. Muundab auto 7-kontaktilise pistikupesa 
13-kontaktiliseks.

Thule Adapter
9907. Muundab auto 13-kontaktilise pistikupesa 
7-kontaktiliseks.

Thule Wall Hanger
9771. Jalgrataste ja jalgrattahoidikute 
funktsionaalseks hoiustamiseks.

Thule Light Board
976. Asendab teie auto kõige tähtsamaid 
tagatulesid (7-viigune pistmik).

Thule Wheel Strap Locks
986. Lukukomplekt jalgrattahoidiku rattarihmade 
lukustamiseks ning kaitseks varguse eest. Sobib 
kasutamiseks Thule rattahoidikutega, millel on 
plastist rattarihmad. (Kahene komplekt)

Thule Bike Stacker
5781. Hoidke oma jalgrattaid kodus nutikalt.

Thule XXL Fatbike Wheel Straps
985. Eriti pikkade rattarihmade asenduskomplekt 
väga laia rehviga jalgrataste transportimiseks. 
Sobib kasutamiseks jalgrattahoidikutega 
Thule EasyFold XT ja Thule VeloSpace XT. 
(Komplektis on 2 rihma)

Thule Lock
957. Jalgrattahoidikute Thule HangOn ja 
Thule RideOn lukustamiseks haakekonksule.

Thule EasyFold XT 3-bike 
Carrying Bag
9344. Jalgrattahoidiku Thule EasyFold XT 
transportimisel ja hoiustamisel kaitseb see teid
 ja teie autot mustuse eest. Jalgrattahoidiku 
Thule EasyFold XT 3 jalgratta versiooni jaoks.

Thule EasyFold XT 2-bike 
Carrying Bag
9311. Jalgrattahoidiku Thule EasyFold XT 
transportimisel ja hoiustamisel kaitseb see teid 
ja teie autot mustuse eest. Jalgrattahoidiku 
Thule EasyFold XT 2 jalgratta versiooni jaoks.

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 - vahetage kõikidel 
oma Thule toodetel lukusüdamikud ning 
kasutage kõige jaoks ühte võtit.
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Thule RaceWay

991. Mahutab kuni 2 jalgratast

992. Mahutab kuni 3 jalgratast

Thule BackPac

973. Mahutab kuni 4 jalgratast

Thule ClipOn High

9105/9106. Mahutab kuni 2 jalgratast

Thule FreeWay

968. Mahutab kuni 3 jalgratast

Thule ClipOn

9103/9104. Mahutab kuni 3 jalgratast

Tagaluugile paigaldatavad jalgrattahoidikud – sarja ülevaade
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Thule Bike Frame Adapter
982. Raamiadapter mittestandardsete 
raamidega jalgrataste (nt naisterataste, 
BMX-ide ja mägijalgrataste) kinnitamiseks 
kõige lihtsamal moel.

Lihtne, stabiilne ja turvaline

Thule RaceWay on meie kõige hõlpsamalt kasutatav tagaluugile paigaldatav jalgrattahoidik, 
mille abil saab ohutult transportida kuni kolme jalgratast. See eelnevalt kokku pandud ja 
hõlpsalt paigaldatav hoidik on saadaval kahes variandis (kahe ja kolme jalgratta jaoks) ning 
võimaldab kasutajasõbralikult ja kindlalt kinnitada peaaegu iga jalgratta. Väike hoidikute 
vahekaugus tähendab, et Thule RaceWay mahutab enamikku jalgrattatüüpe, isegi väiksema 
raamiga jalgrattaid (nt lastejalgrattaid). Jalgrattaid toetavad teekatte põrutusi leevendavad 
hoidikud ning patenditud No-Sway-kinnitused aitavad vältida jalgrataste ning jalgratta 
ja sõiduki vahelist kontakti. Kui hoidikut Thule RaceWay parajasti ei kasutata, saab selle 
kompaktselt kokku panna (nii et trossid on jalgrattahoidikusse üles klapitud) ja auto 
pagasiruumis või kodus hoiustada.

Sobib täiuslikult teie autoga
Hoidikut Thule RaceWay on väga lihtne paigaldada igale automudelile. Üksikasjalike juhiste ja 
patenditud FitDiali abil on seda lihtne täiuslikult sobitada. Otsige lihtsalt kasutusjuhendist üles 
automudelile vastav sobitamisnumber ja reguleerige hoidikut õige nurga tagamiseks. Hoidik 
kinnitatakse turvaliselt auto külge uuendusliku lukustustrossisüsteemi (mitte sagedamini 
kasutatavate nailonrihmade) abil. Kuna trossid ei veni nagu rihmad, saab nendega raami 
stabiilsemalt sõiduki külge kinnitada. 

Thule RaceWayle lisaks

Thule RaceWay
Tagaluugile paigaldatavad jalgrattahoidikud

Sure-Tighti rattakinnitustrossid 
tagavad sõiduki jaoks maksimaalselt 
ohutu kinnituse

Patenditud FitDial tagab täiusliku 
sobivuse teie sõidukiga.

Vormitud kummipolster hoiab 
raami sõidukil kindlalt paigal ja 
kaitseb sõidukit kriimustuste eest

Patenditud No-sway-
kinnitused aitavad vältida 
jalgrataste ning jalgratta ja 
sõiduki vahelist kontakti

Hõlpsaks transportimiseks ja mugavaks hoiustamiseks kokkuklapitav

Kitsad kaitseservad mahutavad 
mitmesuguseid rattaraame (sh 
väiksemaid lastejalgrattaid) ning 
on kokkuklapitavad

Jalgratta saab lukustada hoidiku 
külge ning jalgrattahoidiku saab 
lukustada katuseraami külge (lukud 
on komplektis kaasas)

Thule RaceWay
Thule RaceWay on meie tugevaim, turvalisim ja kõige hõlpsamalt 

kasutatav auto tagaluugile paigaldatav jalgrattahoidik.

Tagaluugile paigaldatavad jalgrattahoidikud

Teekatte põrutusi leevendavad RDT-tehnoloogiaga (Road 
Dampening Technology) kvaliteetsed hoidikud hoiavad 
jalgratta kindlalt raamil
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Kvaliteetne jalgrattahoidik, mis sobib 

nii kaubikutele, väikebussidele kui 

ka linnamaasturitele paigaldamiseks 

(2–4 jalgratta jaoks).

OMADUSED
• Mahutab 2 jalgratast; mahutab 3 jalgratast, 

kui lisate adapteri 973-23 ning 4 jalgratast, 
kui lisate adapterid 973-23 + 973-24

• Ülestõstetud asendis jätab jalgrattahoidik 
tagatuled ja numbrimärgi nähtavaks

• Kõik auto ja jalgrattaga kokkupuutuvad osad 
on täiendavaks kaitseks kaetud kummiga

• Kõik jalgrattaraamihoidikud on jalgrataste 
mugavaks kinnitamiseks eemaldatavad

Thule ClipOn High

Kiirpaigaldusega ja kokkuklapitav 

jalgrattahoidik universaalidele ja 

luukpäradele (2 jalgratta jaoks).

OMADUSED
• Ülestõstetud asendis jätab jalgrattahoidik 

tagatuled ja numbrimärgi nähtavaks

• Kõik auto ja jalgrattaga kokkupuutuvad osad 
on täiendavaks kaitseks kaetud kummiga

• Kõik jalgrattaraamihoidikud on jalgrataste 
mugavaks kinnitamiseks eemaldatavad

• Lihtne paigaldus tagaluugile ainulaadse 
kiirkinnitussüsteemiga

Thule ClipOn

Nutikate funktsioonidega ja 

kiirkinnitusega jalgrattahoidik 

universaalidele ja luukpäradele (3 

jalgratta jaoks).

OMADUSED
• Kõik auto ja jalgrattaga kokkupuutuvad osad 

on täiendavaks kaitseks kaetud kummiga

• Lihtne paigaldus tagaluugile ainulaadse 
kiirkinnitussüsteemiga

• Kiiresti kokkuklapitav lihtsamaks 
hoiustamiseks

• Võimalik paigaldada tuledekomplekt 
Thule Light Board 976

Thule FreeWay

Lihtne tagaluugile paigaldatav 

jalgrattahoidik luukpäradele ja 

sedaanidele (3 jalgratta jaoks).

OMADUSED
• Kõik auto ja jalgrattaga kokkupuutuvad osad 

on täiendavaks kaitseks kaetud kummiga

• Võimalik paigaldada tuledekomplekt 
Thule Light Board 976

• Kasutage mittestandardsete raamidega 
jalgrataste (nt naisterataste, BMX-ide ja 
mägijalgrataste) kinnitamiseks adapterit 
Thule Bike Frame Adapter 982

Tagaluugile paigaldatavad jalgrattahoidikud

Thule Bike Frame Adapter
982. Raamiadapter mittestandardsete raamidega 
jalgrataste (nt naisterataste, BMX-ide ja 
mägijalgrataste) kinnitamiseks kõige lihtsamal 
moel.

Thule Wall Hanger
9771. Jalgrataste ja jalgrattahoidikute 
funktsionaalseks hoiustamiseks.

Thule BackPac Kit
Komplekti on vaja hoidiku ideaalseks 
sobitamiseks sõidukiga.

Tagaluugile paigaldatavad jalgrattahoidikud – tarvikud

Thule Lock
567. Jalgrattahoidiku Thule BackPac 
lukustamiseks autole.

Thule Light Board
976. Asendab teie auto kõige tähtsamaid 
tagatulesid (7-viigune pistmik).

Thule Bike Stacker
5781. Hoidke oma jalgrattaid kodus nutikalt.

Thule Lockable Knob
526/527. Tarvik auto taha paigaldatavate 
raamihoidikutega jalgrattahoidikute lukustatavaks 
muutmiseks. (Kahesed ja neljased komplektid)

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 - vahetage kõikidel 
oma Thule toodetel lukusüdamikud ning 
kasutage kõige jaoks ühte võtit.
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Thule katuseboks on suurepärane lahendus, 
kui vajate lisaruumi. Valige sobiv katusele 
paigaldatav boks, korv, kott või tagaluugile 
paigaldatav pagasihoidik.

Boksid ja pakiraamid
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Martin McFly Winkler

Thule Motion XT

 Sport  M  L  XL

 XXL  Alpine

Thule Excellence XT

 XL

Thule Dynamic

 M  L

200 cm

175 cm 155 cm 180 cm 200 cm

215 cm 215 cm

180 cm 205 cm

175 cm 175 cm155 cm

195 cm 215 cm

 Sport  S  M  L

 XL  Alpine

Thule Force XT

6296T
Titan Glossy

6292T
Titan Glossy

6297T
Titan Glossy

6298T
Titan Glossy 

6299T
Titan Glossy 

6295T
Titan Glossy 

6296B
Black Glossy 

6292B
Black Glossy 

6297B
Black Glossy 

6298B
Black Glossy 

6299B
Black Glossy 

6295B
Black Glossy 

6119T
Titan Metallic/Black Glossy

6119B
Black Glossy/Titan Metallic

6128B
Black Glossy

6129B
Black

6128T
Titan Glossy

6129T
Titan Glossy

6356B 
Black Aeroskin 

6351B 
Black Aeroskin 

6352B 
Black Aeroskin  

6357B 
Black Aeroskin  

6358B 
Black Aeroskin  

6355B 
Black Aeroskin  
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„Kõige olulisem on olla aktiivne, saada inspiratsiooni loodusest    
ja jagada seda sõpradega.“

Martini valik
Thule Motion XT

SPORT

Suusatamine

SÜNNIAASTA

1978

PEREKOND

Naine ja tütar

MEELISTEGEVUSED

Naine ja tütar

MAAILMA PARIM  
PAIK

Schröcken ja seda 

ümbritsev Arlbergi  

mäestik. 

Katuseboksid – sarja ülevaade
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155 cm 180 cm

Thule Touring

 M  L

6342T
Titan Aeroskin

6348T
Titan Aeroskin

185 cm

Thule Ranger 500

Thule Ranger 90

6035 
Silver/Black

6011
Silver/Black
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Kokkupandavad katuseboksid – sarja ülevaadeKatuseboksid – sarja ülevaade
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 XL

200 cm

6119T
Titan Metallic/Black Glossy

6119B
Black Glossy/Titan Metallic
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Võta kogu varustus kaasa ohutult ja stiilselt

Thule Excellence XT loodud parimaks katuseboksiks. See erakordselt ruumikas boks, mis 
mahutab kuni 7 paari suuski, on ideaalne reisikaaslane iga talveseikluse puhul. 

Madala profi iliga Thule Excellence XT sulandub teie autoga ja on kujundatud õhuvoolu 
optimeeriva täiustatud aerodünaamikaga. See tagab sujuvama sõidu nii mägi- kui ka 
kiirteel. Eri funktsioonidest tulvil katuseboks on avatav mõlemalt poolt, hoiab koorma paigal 
erikujundusega koormavõrgu abil ning on varustatud automaatse boksitulega, mis hõlbustab 
varustuse peale- ja mahalaadimist pimedas.

Testivõitja
Thule Excellence XT on vankumatu testivõitja, mis muuhulgas on pälvinud Auto Motor und 
Sporti, Auto Zeitungi ja Auto Strassenverkehri auhindu.

Thule Excellence XT
Katuseboksid

Thule Excellence XT
Maailma eksklusiivseim katuseboks.

Katuseboksid

Eksklusiivne ainulaadse kahetoonilise 
pinnavärvikombinatsiooni ja 
difuusortehnoloogiaga täiustatud 
aerodünaamikaga disain õhuvoolu 
optimeerimiseks boksi ümber.

Kahepoolne avamissüsteem väljaspool olevate 
käepidemetega hõlbustab paigaldamist ning 
peale- ja mahalaadimist

See on mõeldud ettepoole 
suunatud asetuseks auto 
katusel, võimaldades täieliku 
ligipääsu pakiruumile, häirimata 
katuseboksi kasutamist

Kesklukustussüsteem tagab maksimaalse turvalisuse. 
Kindlalt käes istuva võtme Thule Comfort saab 
eemaldada ainult siis, kui kõik lukustuspunktid on  
kindlalt suletud

Eelpaigaldatud kiirpaigaldussüsteem 
Thule PowerClick koos integreeritud 
momendinäidikuga muudab paigaldamise 
ühe käe abil kiireks ja turvaliseks

Automaatne koormakinnitus: kui sulgete boksi kaane, 
kinnitatakse koorem integreeritud laadimisvõrgu ja 
kokkupõrkepuhvri abil automaatselt

64



67

180 cm 205 cm

 M  L

6128B
Black Glossy

6129B
Black

6128T
Titan Glossy

6129T
Titan Glossy
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Katuseboksid
Thule Dynamic

Sportlik, tagasihoidlik disain

Elegantse ja aerodünaamilise disainiga Thule Dynamic sobitub ideaalselt teie auto kujuga tänu 
selle voolujoonelise ja katuse ligi hoidva alaosaga. Thule Dynamic on saadaval kahes suuruses, 
maksimaalse kandevõimega 75 kg ja kahes läikivas värvis.

Nutikas ja turvaline
Thule Dynamic on kergesti käsitletav ja turvaline. Thule uuendused, nagu näiteks PowerClick, 
muudavad boksi paigaldamise katusele lihtsamaks ja turvalisemaks ning kahepoolne 
avamissüsteem hõlbustab peale- ja mahalaadimist. Libisemist takistava kattega alusmatt takistab 
pagasil boksis liikuda, suurendades liikumise ajal turvalisust veelgi.

Thule Dynamic
Kõige sportlikum, aerodünaamilisem ja 

elegantsem katuseboks.

Katuseboksid

Sportlik aerodünaamiliselt voolujooneline 
difuusortehnoloogiaga disain õhuvoolu 
optimeerimiseks boksi ümber ja katuse 
ligi hoidva alaosaga, et auto katusega 
ideaalselt sobituda

Kahepoolne avamissüsteem 
väljaspool olevate käepidemetega 
hõlbustab paigaldamist ning peale- ja 
mahalaadimist

Mõeldud ettepoole suunatud 
asetuseks auto katusel, 
võimaldades täieliku ligipääsu 
pakiruumile, häirimata 
katuseboksi kasutamist

Kesklukustussüsteem tagab maksimaalse 
turvalisuse. Kindlalt käes istuva võtme 
Thule Comfort saab eemaldada ainult siis, 
kui kõik lukustuspunktid on kindlalt suletud

Eelpaigaldatud kiirpaigaldussüsteem 
PowerClick koos integreeritud 
momendinäidikuga muudab 
paigaldamise ühe käe abil kiireks ja 
turvaliseks

Veelgi ohutum transportimine tänu 
libisemist takistava kattega alusmatile
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 Sport  M  L  XL  XXL Alpine

175 cm 155 cm 180 cm 200 cm 215 cm 215 cm

6296T
Titan Glossy

6292T
Titan Glossy

6297T
Titan Glossy 

6298T
Titan Glossy 

6299T
Titan Glossy 

6295T
Titan Glossy 

6296B
Black Glossy 

6292B
Black Glossy 

6297B
Black Glossy  

6298B
Black Glossy  

6299B
Black Glossy 

6295B
Black Glossy 
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PowerClick kiirpaigaldussüsteem 

SlideLock süsteem 

Katuseboksid
Thule Motion XT

Võtke mureta kõik kaasa

Kui tahate reisida kogu varustusega ja mitte midagi maha jätta, siis on Thule Motion XT teie jaoks 
parim valik. See peredele sobivas suuruses pagasiboks on loodud rohke pagasi, välivarustuse ja 
mahukate koormate kandmiseks ning see on saadaval laias valikus erinevates suurustes. Kui mahukas 
teie reis ka poleks, leiate kindlasti oma vajadustele vastava Thule Motion XT.

Eelpaigaldatud kiirpaigaldussüsteem PowerClick koos pingutusmomendinäidikuga muudab 
paigaldamise ühe käe abil kiireks ja turvaliseks, uuendatud sobitumaks ka laiemate katuseraamidega. 
Selle integreeritud pingutusmomendinäidik teeb õigel pingutamisel „klõpsu” ning ühekäekinnitus 
muudab boksi katuseraamile paigaldamise kiireks ja turvaliseks. Kahepoolne avamissüsteem tagab 
kerge ligipääsu tervele boksile ja seda sõiduki mõlemalt poolelt. Väljaspool olevad haardesõbralikud 
käepidemed ja optimeeritud kaane tõstjad tagavad kaane sujuva avamise ja sulgemise. SlideLocki 
süsteem lukustab boksi kaane kohe pärast selle sulgemist.

Ruumikas, kuid elegantse disainiga
Thule Motion XT pole disainitud üksnes ruumikust ja kerget käsitlust silmas pidades, rõhku on pandud 
ka selle sobitumisele tänapäevaste autodega. Thule Motion XT stiilne ja aerodünaamline kuju on 
optimeeritud, kasutades kõrgtehnoloogilisi arvutisimulatsioone, aidates seeläbi säästa kütust ja 
vähendada müra. See on mõeldud ettepoole suunatud asetuseks auto katusel, võimaldades täieliku 
ligipääsu pakiruumile, häirimata katuseboksi kasutamist. 

Nii nagu kõik Thule pagasiboksid, on ka Thule Motion XT läbinud rohkeid katseid nii päriselus kui 
ka keskuses Thule Test Center™ – tipptasemel asutuses, kus pannakse pagasiboksid ekstreemsetes 
tingimustes proovile. Kõike selleks, et saaksite olla kindel, et Thule Motion XT kannab teie koormat 
ohutult ja turvaliselt, ükskõik, kuhu te ka teel oleksite.

Thule Motion XT
Stiilne ja ruumikas pagasiboks, 

kohandatud hõlpsaks kasutuseks.
Optimeeritud disain ruumi parimaks 
kasutuseks, aerodünaamikaks ja 
sõidukile sobivuseks

Kahepoolne avamissüsteem väljaspool olevate 
käepidemetega hõlbustab paigaldamist ning 
peale- ja mahalaadimist

Tänu ettepoole suunatud asetusega 
auto katusel tagatakse täielik ligipääs 
pakiruumile, häirimata katuseboksi 
kasutamist

SlideLocki süsteem eraldi lukustamis- 
ja avamisfunktsioonidega lukustab 
automaatselt kaane ja annab teada, kui 
boks on turvaliselt kinnitatud

Eelpaigaldatud eriti lai kiirpaigaldussüsteem 
PowerClick muudab paigaldamise kergeks. 
Integreeritud pingutusmomendinäidik teeb õigel 
paigaldamisel „klõpsu”, tagades kiire ja turvalise 
seadistuse

Kerge avada ja sulgeda – kaane ohutu ja sujuv 
avamine kõigis tingimustes tänu väljaspool 
asuvatele haardesõbralikele käepidemetele ja 
tuge pakkuvatele kaane tõstjatele

Katuseboksid
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6356B 
Black Aeroskin 

6351B 
Black Aeroskin 

6352B 
Black Aeroskin  

6357B 
Black Aeroskin  
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Black Aeroskin  
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Katuseboksid
Thule Force XT

Igal aastaajal aktiivsele kasutajale

Thule Force XT vastab suurepäraselt teie vajadustele, kui sõidate harrastama oma lemmiktegevusi 
või transpordite igapäevast lisavarustust. See vastupidav pagasiboks on saadaval igas suuruses, 
mis sobib iga auto ja elustiiliga. See on ideaalne igapäevaseks kasutamiseks tänu vastupidavale 
AeroSkin pinnatekstuurile ja LockKnobile, mis muudab boksi avamise ja sulgemise lihtsamaks.

Ärge raisake rohkem aega. Katuseboksi Thule Force XT on lihtne paigaldada ja eemaldada, kui seda 
ei kasutata. Boksi saate PowerClicki kiirpaigaldussüsteemi abil katuseraamile turvaliselt ja kiiresti 
paigaldada. Integreeritud momendinäidik teeb õigel pingutamisel „klõpsu” ning ühekäekinnitus 
muudab boksi katuseraamile paigaldamise mugavaks. Kahepoolne avamissüsteem tagab kerge ja 
muretu ligipääsu tervele boksile ja seda sõiduki mõlemalt poolelt. 

Suurepärane vormi ja funktsiooni kooslus
Thule Force XT on mõeldud igasuguse suuruse ja kujuga koorma kandmiseks lihtsalt ja turvaliselt. 
Seejuures pole boksi välimuses järeleandmisi tehtud – see sobib kaasaegse auto disainiga. 
Vastupidav materjal AeroSkin sobib ideaalselt igapäevaseks kasutamiseks, olles suurepärase 
väljanägemisega ka aastaid hiljem.

Testitud päriselus
Sarnaselt kõigi Thule katuseboksidega on Thule Force XT-d põhjalikult testitud nii päriselus kui 
ka moodsas Thule Test Centeris. Kõik see on vajalik selleks, et võiksite olla kindel, et katusele 
paigaldatava Thule Force XT abil on koorma transportimine mis tahes reisisihtkohta ohutu ja kindel. 

Thule Force XT
Mitmekülgne katusele paigaldatav 

pagasiboks igapäevaseks kasutamiseks.

Katuseboksid

PowerClick kiirpaigaldussüsteem muudab 
paigaldamise kergeks. Integreeritud 
pingutusmomendinäidik teeb õigel 
paigaldamisel „klõpsu”, tagades kiire ja kindla 
paigaldamise

Mugav avada ja sulgeda tänu LockKnobile, mis ühtlasi aitab vältida 
võtme Thule Comfort kahjustamist 

Kahepoolne avamissüsteem tagab kerge 
juurdepääsu boksi kõigile piirkondadele sõiduki 
mõlemalt küljelt

Maksimaalne ruumitõhusus suures 
valikus sõidukitele

Tänu ettepoole suunatud asetusega auto katusel 
tagatakse täielik ligipääs pakiruumile, häirimata 
katuseboksi kasutamist
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Titan Aeroskin
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Katuseboksid

Thule Touring

Praktiline katuseboks kõigi teie vajaduste jaoks.

OMADUSED
• Stiilse välimusega spetsiaalne kaanematerjal Aeroskin.

• Patenditud kiirpaigaldussüsteemThule FastClick koos sisseehitatud 
momendinäidikuga hõlpsaks ja kindlaks kinnitamiseks

• Kahepoolne avamissüsteem hõlbustab paigaldamist ning peale- ja 
mahalaadimist

• Kesklukustussüsteem tagab maksimaalse turvalisuse. Kindlalt käes 
istuva võtme Thule Comfort saab eemaldada ainult siis, kui kõik 
lukustuspunktid on kindlalt suletud

Kokkuklapitavad katuseboksid

Thule Ranger 500

Kokkuklapitav katuseboks lihtsaks hoiustamiseks.

OMADUSED
• Sobib täielikult avatuna ideaalselt suuskade transportimiseks ja 

minimaalse hoiuruumi vajaduse korral saab selle kokku klappida

• Tõmblukkudega laienduskohad laadimisruumi kohandamiseks 
vastavalt koorma suurusele

• Kiirpaigaldussüsteem Easy-Snap kiireks ja kindlaks paigaldamiseks

• Valmistatud veekindlast materjalist, keevisõmbluste ja tihendatud 
tõmblukuga pagasi kaitsmiseks mustuse ja vee eest ning pagasi 
kaitseks

• Komplekti kuuluvad suusahoidikud suuskade ohutuks 
transportimiseks

Thule Ranger 90

Kokkuklapitav katuseboks lihtsaks hoiustamiseks.

OMADUSED
• Võimalik kasutada täismõõtmetes pagasiruumina ja minimaalse 

hoiuruumi vajaduse korral kokku klappida, muutes selle väikeseks 
pakiks, mis mahub auto pakiruumi

• Valmistatud veekindlast materjalist, keevisõmbluste ja tihendatud 
tõmblukuga pagasi kaitsmiseks mustuse ja vee eest ning pagasi 
kaitseks

• Kiirpaigaldussüsteem Easy-Snap kiireks ja kindlaks paigaldamiseks

• Komplekti kuulub spetsiaalne kott kokkurullitud boksi 
hoiustamiseks
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Katuseboksid – tarvikud
Thule GoPack

Liikumiseks valmis

Reisikotid Thule GoPack aitavad kasutada katuseboksis olevat ruumi parimal viisil. Just Thule 
katuseboksidesse mahutatavad kerged ja vastupidavad kotid muudavad koorma laadimise 
katuseboksi lihtsaks ja kiireks. Pakkige vajalik varustus kottidesse, asetage need katuseboksi ja 
oletegi valmis teele asuma. Kohale jõudes on varustuse mahalaadimine just niisama lihtne. 

Kuna reisikottidel on suur ja lai avaus, on esemete sisse- ja väljatõstmine imelihtne. Lisaks saate 
väiksemad esemed hõlpsalt kätte välisest hoiutaskust. Kõigil reisikottidel Thule GoPack on ka 
küljetasku tuvastuskaardi (kuulub komplekti) jaoks, et saaksite oma varustust korraldada ja näeksite 
kiiresti, mida mingi kott sisaldab.

Vastupidav ja praktiline
Reisikott Thule GoPack on kasulik ja mitmekülgne reisivahend, mis mahub nii auto pagasiruumi 
kui ka katuseboksi. Kotte, mis on saadaval nii eraldi kui ka neljase komplektina, on õlarihma või 
polsterdatud ja hästi haaratavate käepidemete abil mugav kanda, külgmised käepidemed aga 
hõlbustavad kottide paigutamist ja kättesaamist katuseboksist. Kui te aga reisikotte Thule GoPack 
parajasti ei kasuta, saate need hõlpsaks hoiustamiseks kenasti kokku voltida. 

74

Thule GoPack
Ideaalne kott oma katuseboksi korrastamiseks. 

Katuseboksid – tarvikud

Varustusele pääseb tänu suurele 
laiale avausele kiirelt juurde

Õlarihm ja hõlpsalt haaratavad polsterdatud 
käepidemed mugavaks kandmiseks

Väliste hoiutaskute abil saate 
väiksemad asjad kiirelt kätte

Külgmised käepidemed 
mugavaks käsitsemiseks 
katuseboksis

Külgtasku, kuhu mahub värviline 
tuvastuskaart (kuulub komplekti)

74



7776

B
o

ksid ja p
akiraam

id

Katuseboksid – tarvikud

Thule Box Light
6951. Thule katuseboksi sisemuse valgustamiseks. 
Ei sobi kasutamiseks hoidikuga Thule Motion XT 
ja Thule Force XT.

Thule Box Lid Cover
698X. Kaane kate kaitseb boksi hoiustamise ajal 
kriimustuste ja tolmu eest.

Thule Box Ski Rack Adapters
694X. Suuskade ohutuks ja turvaliseks 
transportimiseks katuseboksis.

Thule MultiLift
572. Täiuslik viis katuseboksi hoiustamiseks. 
Toimib sama perfektselt ka süstade ja 
lainelaudade puhul.

Thule GoPack
8002. Ideaalne kott katuseboksi sisu 
organiseerimiseks.

Thule GoPack Set
8006. Terviklik kottide komplekt katuseboksi 
ruumi paremaks kasutamiseks.

Thule T-track Adapters
Sobitab katuseboksi otse katuseraami T-soonde.

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 - vahetage kõikidel 
oma Thule toodetel lukusüdamikud ning 
kasutage kõige jaoks ühte võtit.
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Thule Canyon XT

Mis tahes kuju ja suurusega varustuse transportimiseks 

mõeldud pakiraamil on tugev ja stiilne kergekaaluline 

terastorukonstruktsioon.

OMADUSED
• Paigaldage pikendi 

Thule Canyon XT 8591 ja saate koormaruumile 51 cm pikkust juurde

• Lukustatav Thule One Key süsteemiga

• Stiilne ja funktsionaalne madala profi iliga kujundus ning väljapoole 
kaldu servad tagavad hõlpsama peale- ja mahalaadimise

• Voolundi tagab koorma ümber optimaalse õhuvoolu

Pakiraamid

Thule Trail

Integreeritud funktsioonidega kvaliteetne katusekorv.

OMADUSED
• Eksklusiivne kujundus hõbedavärvi alumiiniumi ja kontrastsete 

mustade elementidega

• Integreeritud külgkonsoolid tagavad suurema turvalisuse

• Integreeritud T-sooned muude Thule toodete hõlpsaks lisamiseks, 
et laiendada korvi kasutusvõimalusi

• Mittelibisev kummipolster pikkade esemete pealelaadimiseks

• Katuse külge lukustatav raam

• Kinnituspunkte saab vastavalt katuseraami pikkusele reguleerida

Pakiraamid – Tarvikud 

Thule Caravan
857. Ruumikas kott, mille abil saab korraldada 
laadimist Thule katusekorvi.

Thule Canyon Extension XT
8591. Pikendi lisab pagasiruumile juurde kuni 51 
cm pikkust.

Thule LoadNet
595/595-1. Võimaldab kinnitada koorma 
Thule katusekorvidesse. (Mõõtmed 80×80 cm/ 
130×90 cm)

Thule Trail LoadNet
8249/8239. Kohandatava suurusega koormavõrk, 
mis sobib suurepäraselt pakiraamile Thule Trail.

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 - vahetage kõikidel 
oma Thule toodetel lukusüdamikud ning 
kasutage kõige jaoks ühte võtit.

79



8180

9383
Black 

B
o

ksid ja p
akiraam

id

Tagaluugile paigaldatavad pagasiboksid
Thule BackSpace XT

Koorem mugavalt käeulatuses

Thule BackSpace XT annab auto tagaossa rohkesti hõlpsalt juurdepääsetavat pagasiruumi. Nii hoiate 
autosalongi puhta ja katusele jääb ruumi muude esemete jaoks. Või andke lihtsalt seljale puhkust 
esemete autokatusele tõstmisest. See suurepärane 300 l pagasiboks sobib ideaalselt näiteks kahe 
kotitäie golfi varustuse või universaalse spordikäru Thule Chariot mahutamiseks. Pagasiboksi saab 
hõlpsalt kinnitada haakekonksule paigaldatava jalgrattahoidiku Thule VeloSpace XT külge – nii saate 
boksi kallutada ja pääsete igal ajal juurde auto pagasiruumile. Kombineerides omavahel jalgrattahoidiku 
Thule VeloSpace XT ja pagasiboksi Thule BackSpace XT, saate mugava ja mitmekülgse lahenduse oma 
transpordivajaduste jaoks. Kui kasutate lisaks rattahoidikut Thule BackSpace XT ja jalgrattaadapterit 
Thule VeloSpace XT, saate koos pagasiboksiga Thule Backspace XT transportida ka jalgratast (tarvikud 
on müügil eraldi).

Vastupidav, kerge ja hõlpsalt hoiustatav
Thule BackSpace XT on piisavalt vastupidav ja tugev, et kaitsta koormat mustuse ja vee eest, 
ent samas on see kerge ja hõlpsalt kaasaskantav. Kõva põhja ja raamiga Thule BackSpace XT on 
vastupidav ja stabiilne. Kui te pagasiboksi aga ei kasuta, saab selle hõlpsalt kokku panna ning seda 
ruumisäästlikult kuni järgmise korrani hoiustada.

Kerge ja kokkuklapitav disain 
teeb hoiustamise hõlpsaks

Suur hõlpsalt ligipääsetav pagasiboks annab autole 
300 l lisaruumi. Boksi mahub suurepäraselt kaks 
golfi kotti või universaalne spordikäru Thule Chariot

Kast paikneb madalal, 
seega on kauba laadimine ja 
mahalaadimine lihtsam

Hõlpsasti kinnitatav otse haakekonksule 
paigaldatavale jalgrattahoidikule 
Thule VeloSpace XT – ühtki tööriista 
pole vaja

Kasti kõva põhi sobitub just Thule VeloSpace XT-ga

Kuna boks paigutatakse kallutatavale 
Thule VeloSpace XT-le, pääsete hästi 
juurde ka pagasiruumile

Thule BackSpace XT
Kerge ja vastupidav auto taha kinnitatav pagasiboks hoiab kogu 

varustuse hõlpsalt kättesaadavana.

Tagaluugile paigaldatavad pagasiboksid

80



8382

949
Black/Gray

900
Black/Gray

9484
Black/Gray

B
o

ksid ja p
akiraam

id

Tagaluugile paigaldatavad pagasiboksid

Thule EasyBase

Põhilahendus kauba paigaldamiseks tagaluugile.

OMADUSED
• Laiendage alust kõva ümbrisega kaubaboksi Thule BackUp 900 või 

pehme ümbrisega mudeli Thule EasyBag 9484 abil

• Patenditud ühendus sobib kõigile haakekonksudele ega   
vaja reguleerimist

• U-tala saab hoiustamiseks hõlpsasti kokku klappida

• Kandevõime 45 kg

Thule BackUp

Hõlpsalt juurdepääsetav ja ruumikas 

transpordilahendus auto taha 

paigaldamiseks.

Thule EasyBag

Hõlpsalt juurdepääsetav ja 

kokkuklapitav transpordilahendus 

auto taha paigaldamiseks.
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Thule veespordivarustuse hoidikud 
võimaldavad süsta või lainelauda turvaliselt 
ning hõlpsalt transportida. Valige oma 
spordivarustuse jaoks sobiv hoidik.

Veespordivarustuse 
hoidikud
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Pedro Oliva
Thule Hullavator ProThule Hull-a-Port XTThule Hull-a-Port Aero Thule K-Guard

Thule DockGripThule DockGlide Thule Portage Thule Kayak Support

898
Aluminium

840
Aluminium

895
Black

896
Black
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Black

848
Black
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Black
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SPORT
Süstasõit

SÜNNIAASTA
1978

PEREKOND
Kolme lapse isa

SAAVUTUSED
Maailma 
kõrgusrekord 
kosest süstaga 
allahüppamises 
(2009)

MEELISTEGEVUS
Töötada keskkonna, 
spordi, teaduse ja 
ühiskonnaga seotud 
projektides

„Minu kirg on vee jõud!“
Pedro valik
Thule Hull-a-Port Aero

Süsta- ja kanuuraamid – sarja ülevaade
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Süsta- ja kanuuraamid
Thule Hull-a-Port Aero

Suund vee äärde

Uus Thule Hull-a-Port Aero on ideaalne funktsioonide ja vormi kombinatsioon. Tänu muude Thule 
hoidikute põhifunktsioonidele on seda uut mudelit lihtne kasutada, hõlpsasti paigaldada ja nii süsta 
kui ka sõidukit transportimise ajal kaitsta. Need omadused koos elegantse disainiga teevad sellest 
kõige kasutajasõbralikuma Thule süstahoidiku.

Tänapäeva autode stiili ja disaini järgides disainitud aerodünaamiline Thule Hull-a-Port Aero sobib 
ideaalselt Thule WingBari ja Thule WingBar Evo katuseraamidega, mida saab ohutult ja turvaliselt 
kinnitada T-soontesse tööriistu kasutamata. See uus disain võimaldab kiiret ja lihtsat paigaldamist 
ning hoidik sobitub katuseraami soontesse, jättes tagasihoidliku mulje.

Thule Hull-a-Port Aero abil jõuate kõikjale, kuhu veespordiseiklus teid viib. See on turvaline, stiilne ja 
hõlpsalt kasutatav ning tänu sellele saate oma aja meelistegevustele pühendada.

Thule Hull-a-Port Aero
Uuenduslik süstahoidik, mis on ohutu ja stiilne ning seda 

on lihtne kasutada, sest see integreerub hõlpsalt Thule 

katuseraamisüsteemidega.

Süsta- ja kanuuraamid

Tõstke püstisesse asendisse või voltige 
kiiresti, kui te seda ei kasutata, mugava 
eesmise vabastava käepideme abil

Hoidiku saab integreeritud paigaldussüsteemi 
abil paigaldada Thule WingBari T-soontesse 
tööriistu kasutamata ning see sobitub talale 
Thule SquareBar (adapterid on müügil eraldi) 

Vastupidav ja pehme kummipolster 
kaitseb süstasid transportimise ajal 

Integreeritud StrapCatch 
võimaldab süsta mahalaadimise ajal 
pingutusrihmu hõlpsalt reguleerida

Vargakindel konstruktsioon hoiab hoidiku kindlalt 
kandetalade külge kinnitatuna (lukud kuuluvad 
komplekti juurde)
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Süsta- ja kanuuraamid
Thule Hull-a-Port XT

Saate keskenduda sihtkohale, mitte sinna jõudmisele

Thule Hull-a-Port XT on välja töötatud eesmärgiga pakkuda mitmekülgseid lahendusi. See 
süstahoidik pakub võimalusi erinevate kandmiskombinatsioonide jaoks, käib kokku, kui seda ei 
kasutata, ja kinnitub kergesti mistahes sõiduki katuseraamile. Uuenduslik Thule Hull-a-Port XT on 
kohandatav vastavalt vajadusele kandmaks ühte või hoopis kahte süsta ning on kergesti reguleeritav 
ohutuks ja turvaliseks kinnitamiseks. Thule Hull-a-Port XT võimaldab sul süstad laadida teistele 
sõidukitele kiirelt ja hõlpsalt tänu universaalsele ilma tööriistadeta paigaldusele.

Ükskõik, kas olete valmis minema vette üksinda või seiklete koos teistega, peaks see igal juhul  
olema lihtne.

Thule Hull-a-Port XT
Universaalne lukustatav süstahoidik, millele saab 

paigaldada ühe või kaks süsta ja mis käib kokku, 

kui pole kasutuses.

Süsta- ja kanuuraamid

Kuni kahe süsta transportimiseks 
saab j-stiilis hoidja hõlpsalt kahe süsta 
hoidmisasendisse ümber seada

Universaalne paigalduskujundus mahutab 
mis tahes liiki kandetalad kiirelt ja hõlpsalt

Püstine osa lamedaks reguleeritav, 
kui see pole kasutusel

Integreeritud StrapCatch võimaldab süsta 
laadimise ajal rihmu hõlpsalt reguleerida
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Thule Hullavator Pro

Ka üksi olles saate kiiresti ja hõlpsalt 

süstaga veele minna. See tõstetoega 

süstaraam võtab enda kanda 18 kg 

süsta raskusest.

OMADUSED
• Tänu gaasiamortidega varrastele, mis 

tõstavad ja langetavad süsta kaalust kuni 18 
kg, saate süsta ise peale ja maha laadida

• Süsta saab vöökoha kõrguselt peale ja alla 
laadida, kasutades kahte pikendatavat toru, 
mis tõstavad süsta kuni 1 meetri kõrgusele

• Teie süsta maksimaalne kaitse tänu 
polsterdatud toega kaheksa punktiga 
kinnitussüsteemile

• Tänu kahekihilisele korrosioonikindlale 
alumiiniumkonstruktsioonile on toote 
kasutuskestus pikem

Thule Hull-a-Port Aero

Uuenduslik süstahoidik, mis on ohutu 

ja stiilne ning seda on lihtne kasutada, 

sest see integreerub hõlpsalt Thule 

katuseraamisüsteemidega.

OMADUSED
• Tõstke püstisesse asendisse või voltige kiiresti, 

kui te seda ei kasuta, mugava eesmise vabastava 
käepideme abil

• Hoidiku saab integreeritud paigaldussüsteemi 
abil paigaldada Thule WingBari T-soontesse 
tööriistu kasutamata ning see sobitub talale 
Thule SquareBar (adapterid on müügil eraldi)

• Vastupidav ja pehme kummipolster kaitseb 
süstasid transportimise ajal

• Vargakindel konstruktsioon hoiab hoidiku kindlalt 
kandetalade külge kinnitatuna (lukud kuuluvad 
komplekti juurde)

• Integreeritud StrapCatch võimaldab süsta 
mahalaadimise ajal pingutusrihmu hõlpsalt 
reguleerida

• Komplektis on klambripehmendustega 
koormarihmad ning esi- ja tagaosa 
kinnitusseadised

Thule Hull-a-Port XT

Universaalne lukustatav süstahoidik, 

millele saab paigaldada ühe või   

kaks süsta ja mis käib kokku, kui   

pole kasutuses.

OMADUSED
• Kuni kahe süsta transportimiseks saab j-stiilis 

hoidja hõlpsalt kahe süsta hoidmisasendisse 
ümber seada

• Integreeritud StrapCatch võimaldab süsta 
laadimise ajal rihmu hõlpsalt reguleerida

• Püstine osa lamedaks reguleeritav, kui see pole 
kasutusel

• Universaalne paigalduskujundus mahutab mis 
tahes liiki kandetalad kiirelt ja hõlpsalt

Thule K-Guard

Kiirem, ohutum, lihtsam – vähem 

aega peale ja maha laadides, rohkem 

aega süstas

OMADUSED
• Katuseraamile paigaldamine käib väga 

kiiresti ja hõlpsalt

• Süsta võimalikult lihtsaks peale- ja 
mahalaadimiseks suure nurga all kallutatav

• Kummist toed sobituvad eri kujuga 
süstadega, nii on süstakere survejaotus 
ühtlane

• Maailma kõige esimene süstaraam, mille 
abil saab süsta lukustada raami külge 
(terassüdamikuga lukustatava rihma abil) ja 
hoidiku katuseraami külge

Süsta- ja kanuuraamid

Thule Portage

Meie kõige hõlpsamalt laaditava 

kanuuraamiga saate oma kanuud või 

süsta turvaliselt vedada ning veeta 

vee peal rohkem aega.

OMADUSED
• Universaalne FlipFit-klamber sobib kõigi 

raamisüsteemidega Thule Rack Systems ja 
enamiku turul pakutavate katuseraamidega

• Langetatavate külgedega vastupidavad 
piirded tagavad hõlpsa laadimise

• Pehme ilmastikukindel aluspolster kaitseb 
lauda transportimise ajal

• Karabiinhaakidega põrkrattakinnitused 
Quick Draw kinnituvad hõlpsalt ja hoiavad 
kanuud transportimise ajal kindlalt paigal

Thule Kayak Support

Lihtne ruumisäästlik raam igat tüüpi 

süstade transportimiseks.

OMADUSED
• Kui süstahoidikuid ei kasutata, saab need 

kokku panna

• Tugevad rihmad hoiavad süsta kindlalt paigal

Süsta- ja kanuuraamid

Thule DockGlide

Paindlik süstaraam, mille vildiga 

kaetud sadulad muudavad peale- ja 

mahalaadimise lihtsamaks.

OMADUSED
• Tagumised vildiga kaetud peale- ja 

mahalaadimist hõlbustavad pööratavad 
sadulad aitavad süsta sõiduki katusele 
liigutada ja selle keskele paigutada

• Kaks nurga reguleerimise hoovaga 
eraldiseisvat pöörlevat sadulat sobivad 
igasuguste keretüüpidega

• Tänu suurtele paindlikele pehmendatud 
kaitsepatjadele tagab kere piisava kaitse

• Süsta saab hõlpsalt kinnitada keskmise 
pingutusrihmaga, millel on autot kaitsvad 
klambripehmendused

• T-soone kinnitusega

• Mahutab kuni 90 cm laiuse ja 35 kg  
raskuse süsta

Thule DockGrip

Mitmekülgne horisontaalne süstaraam 

suurte pehmendatud ja paindlike 

kaitsepatjadega, mis sobivad 

mitmesuguste kerekujude ning aeruga 

surfi laudadega.

OMADUSED
• Tänu kahele nurga reguleerimise hoovaga 

eraldiseisvale pöörlevale sadulale sobib 
mitmesuguste keretüüpide ja aerulaudade 
kandmiseks

• Tänu suurtele paindlikele pehmendatud 
kaitsepatjadele tagab kere piisava kaitse

• Süsta või aeruga surfi laua saate hõlpsalt 
kinnitada keskmise pingutusrihmaga, millel on 
autot kaitsvad klambripehmendused

• T-soone kinnitusega

• Mahutab kuni 90 cm laiuseid ja kuni 40 kg 
kaaluvaid süstasid ning aerulaudu
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„Oleme maailma oma vanematelt laenuks saanud. Meie kohus on olla 
vastutustundlikud, et jätta oma lastele terve keskkond.“

Garretti valik
Thule SUP Taxi XT

SPORT

Surf

SÜNNIAASTA

1967

PEREKOND

Abikaasa Nicole  

ja neli last

SAAVUTUSED

Guinnessi 

maailmarekordio- 

manik kõige   

suuremal lainel 

surfamises

ELUEESMÄRK

Jätkata surfamist!

Surfilaua- ja aeruga surfilaua (SUP) hoidikud – sarja ülevaade
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Thule SUP Taxi XT
Laua maksimaalse kaitse tagab oma klassi parim 

aerulauaraam, mille hästiistuv hoideasend on 

reguleeritav ja paigaldamine mugav.

Surfilaua- ja aeruga surfilaua raamid 

Uudne nupuga lukustussüsteem tagab 
lukustusrihma kiire ja hõlpsa kasutuse 
ning turvalisuse

Tänu vastupidavale terastugevdusega 
rihmale ja hõlpsalt kasutatavale lukustusele 
on laudade transportimine eriti turvaline

Pehme ilmastikukindel polster 
kaitseb transportimise ajal lauda

Eksklusiivne teleskoopkonstruktsioon sobib kuni 
37 cm laudadele.
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Thule SUP Taxi XT

Laua maksimaalse kaitse tagab oma 

klassi parim aerulauaraam, mille 

hästiistuv hoideasend on reguleeritav ja 

paigaldamine mugav.

OMADUSED
• Uudne nupuga lukustussüsteem tagab 

lukustusrihma kiire ja hõlpsa kasutuse ning 
turvalisuse

• Tänu vastupidavale terastugevdusega rihmale 
ja hõlpsalt kasutatavale lukustusele on laudade 
transportimine eriti turvaline

• Eksklusiivne teleskoopkonstruktsioon sobib 
laudadele

• Pehme ilmastikukindel polster kaitseb 
transportimise ajal lauda

Thule Board Shuttle

Mitmekülgne surfi laua- ja 

aeruga surfi laua raam, mis 

sobib suurepäraselt kuni kahe 

surfi laua transportimiseks kõigil 

katuseraamidel.

OMADUSED
• Tänu raami teleskoopkonstruktsioonile 

istuvad 70–86 cm laiused lauad raamil 
tihedalt ja täpselt

• Universaalne FlipFit-klamber sobib kõigi 
raamisüsteemidega Thule Rack Systems ja 
enamiku turul pakutavate katuseraamidega

• Kahe laua transportimiseks loodud 
konstruktsioon tagab laudade 
transportimisel maksimaalse stabiilsuse

• Pehme ilmastikukindel aluspolster kaitseb 
lauda transportimise ajal

Thule Sailboard Rack

Purjelaudurite ja surfajate poolt üle 

kogu maailma kasutatav klassikaline 

Thule toode.

OMADUSED
• Mahutab ühe laua ja kaks masti

• Selle toote komplekti kuuluvad kaitsepolstrid

• Tugevad kinnitusrihmad hoiavad süsta 
kindlalt paigal

• 533 kasutamiseks talaga Thule SquareBar 
ning 833 kasutamiseks taladega 
Thule WingBar Edge, Thule WingBar, 
Thule SlideBar ja Thule ProBar

Thule Wave Surf Rack

Lihtsaim viis kuni kahe surfi laua 

transportimiseks.

OMADUSED
• Laud istub pehmes, kaitstud kummiraamis

• Mahutab kuni kaks lauda

• Kummipolster rihma klambri ümber kaitseb 
lauda ja autot kriimustuste eest laadimisel 
ning transportimisel

Surfilaua- ja aeruga surfilaua raamid

Thule Multipurpose Rack

Nutikas mitmeotstarbeline raam 

mastidele, mõladele ja aerudele.

OMADUSED
• Paindlik süsteem mõlade, aerude, mastide ja 

muude pikkade esemete transportimiseks

• Integreeritud trosslukud tarvikute 
kinnitamiseks

• Integreeritud kummipolster kaitseb varustust

• Saadaval kahese komplektina

Surfilaua- ja aeruga surfilaua 
raamid

Veespordivarustuse raamid – tarvikud

Thule WaterSlide
839. Tehniline matt, mis kaitseb teie sõidukit 
süsta/kanuu laadimise ja mahavõtmise ajal.

Thule Lockable Strap
841. Uuenduslik lukustatav rihm hoiab ära süsta 
või muu katuseraamile kinnitatud varustuse 
varguse. (Kahene komplekt)

Thule Windsurfing Pads
5603. Veespordivahendite pehmeks toetamiseks 
transportimisel. (Kahene komplekt)

Thule Strap Organiser
Seab rihma kiiresti korda. Toote komplekti kuulub 
tugev rihm (274 cm, 400 cm). 

Thule Straps
Tugevad rihmad ohutuks transportimiseks (275 
cm, 400 cm, 600 cm). (Üksikuna või kaheses 
komplektis)

Thule QuickDraw
838. Sobib suurepäraselt vööri- ja ahtritrossina 
kasutamiseks. (Kahene komplekt)

Thule SquareBar Adapter
8897. Tala ümber kinnitatav adapter kanuuraamide 
Thule Hull-a-Port Aero, Thule K-Guard, Thule DockGrip ja 
Thule DockGlide kinnitamiseks nelikanttaladele. 
(Komplektis 4 tk)
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Thule talispordivarustuse hoidikud võimaldavad 
suuski või lumelauda turvaliselt ning hõlpsalt 
transportida. Valige oma spordivarustuse jaoks 
sobiv hoidik.

Talispordivarustuse 
hoidikud

100
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„Looduses viibimine, erinevatesse paikadesse reisimine ja kohtumine 
teiste, vabas õhus viibida armastavate inimestega annab mulle energiat 
ja valmistab palju rõõmu. Nii saan oma akusid laadida ja päeva lõpus taas 
naeratada.”

SPORT
Lumelaud

SÜNNIAASTA
1982 

PEREKOND
Isa, ema ja 
õde ja kogu 
vabasõidumaailm

SAAVUTUSED
Vabasõidu maailma 
karikasarja võitja 
2010

MIDA TE TEETE, 
KUI TE PARAJASTI 
EI SÕIDA 
LUMELAUAGA?

Ma surfan.

Aline valik
Thule SnowPack Extender

Katusele paigaldatavad suusahoidikud – sarja ülevaade

 (Murdmaasuusad)
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Katusele paigaldatavad suusahoidikud
Thule SnowPack Extender

Suuskade hõlbus laadimine

Libista välja, laadi varustus peale, libista sisse – ja ongi kõik. Suusa- ja lumelauahoidiku 
Thule SnowPack Extender abil on varustuse peale- ja mahalaadimine kiire, lihtne ja mugav. 
Hoidiku saate hõlpsalt libistada enda poole, nii et suuskade või lumelaudade laadimiseks ei pea 
kummarduma autokatuse kohale. See sobib eriti hästi maasturitele ja kõrgetele sõidukitele, kuid 
on praktiline iga auto jaoks. Tänu suurtele nuppudele on hoidikut Thule SnowPack Extender 
lihtne avada ja sulgeda igas olukorras, isegi kinnastega.

Thule SnowPack Extender on loodud igat tüüpi suuskade ja lumelaudade turvaliseks ja stiilseks 
transportimiseks. Sarnaselt hoidikuga Thule SnowPack on ka Thule SnowPack Extenderil 
tänapäevane aerodünaamiline konstruktsioon, mis lisab autole sportlikkust.

Igati turvaline
Kui olete autole paigaldanud Thule SnowPack Extenderi, võite olla kindel, et teie suusad ja 
lumelauad jõuavad nõlvadele ohutult ja turvaliselt. Hoidikut on põhjalikult testitud nii keskuses 
Thule Test Center kui ka päriselutingimustes, nii et see vastab kõige rangematele rahvusvahelistele 
ohutusstandarditele. Ülipehmed kummist varvad kaitsevad suuski ja lumelaudu kriimustuste eest 
ning hoidiku saab varaste eest täielikult lukustada.

Thule SnowPack Extender
Aerodünaamiline väljalibisev raam suuskade ja lumelaudade 

hõlpsaks peale- ja mahalaadimiseks.

Katusele paigaldatavad suusahoidikud

Ülipehmed kummist varvad hoiavad suusad 
ja lumelauad kindlalt paigal nende pinda 
kriimustamata

Tänu suurtele nuppudele on 
hoidikut lihtne avada ja sulgeda 
ka kindas käega.

Hõlpsaks peale- ja mahalaadimiseks pikendatav, 
ilma et peaksite üle autokatuse sirutuma.

Raami on kõrgendatud, et 
suuremate klambritega suusad 
paremini ära mahuksid.

Tänu Thule One-Key Systemile 
saate suusad raamile ja raami 
autole kinnitada ühe võtmega 
(lukud on komplektis).
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Thule SnowPack

Õhuke ja aerodünaamiline suusahoidik sobib igat tüüpi 

suuskadele ja lumelaudadele.

• Ülipehmed kummist varvad hoiavad suusad ja lumelauad kindlalt 
paigal nende pinda kriimustamata

• Mahutab turvaliselt tänapäevased paksemad suusad ja lumelauad 
ning tänu integreeritud vertikaalsele vedrusüsteemile on hoidik 
tühjana madalam

• Tänu suurele nupule on hoidikut lihtne avada ja sulgeda ka  
kindas käega

• Komplektis olevate jalapikenduste abil saab hoidiku kõrgemale 
tõsta, et kõrgemate klambritega suusad paremini ära mahuksid

• Hoidiku saab integreeritud paigaldussüsteemi abil paigaldada 
otse kandetaladele tööriistu kasutamata (nelikanttalaga 
paigalduskomplekt on saadaval lisatarvikuna)

Thule SkiClick

Nutikas ja ruumisäästlik lahendus murdmaasuuskade 

transportimiseks.

• Murdmaasuuskade ohutuks transportimiseks

• Uuenduslik kolm-ühes lahendus – suusarihmaga suusahoidik, mis 
täidab ka seinakinnituse ülesannet

• Nutikas ruumisäästlik kujundus

• Minimaalne õhutakistus aitab kütusetarvet vähendada

• Turvalukk

• Kinnitub seina külge ja katuseraamidele vaid ühe klõpsuga

Katusele paigaldatavad suusahoidikud

(Murdmaasuusad)

Talipordivarustuse hoidikud – tarvikud

Thule SkiClick Wall Fixation
7293. Hoiutarvik Thule SkiClick 7291 jaoks. 
(Kahene komplekt)

Thule SkiClick Bag
7294. Ette nähtud murdmaasuuskade jaoks – 
kaitseb sidemeid.

Thule SkiClick Full Size Bag
7295. Kande- ja kaitsekott murdmaasuuskade 
jaoks.

Thule T-track Adapter
889-6. Adapter suusahoidiku Thule SnowPack ja 
Thule SnowPack Extender paigaldamiseks teatud 
BMW ja Renault’ mudelite originaalkandetala 
T-soonde (30×24 mm).

Thule SquareBar Adapter
8897. Tala ümber kinnitatav adapter suusahoidiku 
Thule SnowPack ja Thule SnowPack Extender 
kinnitamiseks nelikanttaladele. (Neljane komplekt)

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 - vahetage kõikidel 
oma Thule toodetel lukusüdamikud ning 
kasutage kõige jaoks ühte võtit.
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Kui Thule alustas seitsme aasta eest erinevate matkakottide väljaarendamist, 
otsustasime leida teejuhte, kes pakuksid meile mitte ainult tagasisidet, vaid 
jagaksid ka meie väärtusi. Otsing viis meid Nepaali legendaarse mägironija 
Apa Sherpa juurde.

Apa Sherpa on tähelepanuväärne matkajuht, kes on läbinud 21 edukat 
ekspeditsiooni Mount Everesti tippu ning on toonud kõik oma matkajad elusalt 
alla tagasi. Jäädes truuks oma ütlemisele „Everest ei kao kuhugi”, on Apa 
pööranud ohutusele suurt tähelepanu.

Olles pärit Nepaali Thame nimelisest külast oli üsna loomulik, et Apast saab Mount 
Everesti tippu ronijate matkajuht. Ta alustas koormate kandmisest mäe alumistel 
osadel 1988. aastal ja jõudis esimest korda tippu 10. mail 1990. Praegu kuulub talle 
Mount Everesti vallutuste rekord.

Lisaks oma saavutustele mägironimises panustab Apa kliimamuutuste alasesse 
haridusse ja on aktiivne Eco-Everesti puhastusaktsiooni eestvedaja Mount Everesti 
looduse hoidmiseks. Puhastusaktsiooni käigus on mäelt kokku korjatud umbes 
14 000 kg prahti ja jäätmeid. Apa on kampaania „Climate-for-Life” saadik ja ta on 
saanud Maailma Looduse Fondi maineka auhinna „Leaders for a Living Planet”.

Apa Sherpa on imetlusväärne 
matkajuht, kes on läbinud 21 edukat 
ekspeditsiooni Mount Everesti tippu, 
ilma ühtegi elu kaotamata. 

Mees ja 
mägi

Thule ja Apa Sherpa sihtasutus 

1988
Alustas koormate 
kandmist Everesti 
tippu

1990
Jõudis mäetippu 
esimest korda

21
Apa on vallutanud 
mäetippu 21 korda

Kui Apa saaks võimaluse oma elu uuesti elada, ütleb ta, et ta loobuks hea meelega oma 
maailmarekordist hea hariduse ja arstikarjääri nimel. Sellepärast on Nepaali laste hariduse eest 
võitlemine Apa jaoks prioriteet. 2010. aastal asutas ta Apa Sherpa sihtasutuse oma parima 
sõbra Jerry Mika abiga. Apa Sherpa sihtasutus võitleb Nepali laste hariduse omandamise 
õiguse eest.

Thule toetab uhkusega Apa Sherpa sihtasutust koolilõunate ja lastele mõeldud tegevuste 
programmiga Thame külas. Lisaks oleme pakkunud oma tuge auhinnatud Kanada 
seiklusfilmitootjale Sherpas Cinema, kes tegi Apast ja tema missioonist filmi „Loved by All, the 
Story of Apa Sherpa“, mis esietendus Banff Mountain filmifestivalil aastal 2017.

APA SHERPAST 
LÜHIDALT

2010
Lõi Apa Sherpa sihtasutuse

2013
Sai audoktori tiitli

14,000
Eco-Everesti 
puhastusaktsioonide   
käigus on mäelt kokku   
korjatud 14 000 kg prügi



111

Külastage lehte www.thule.com ja 
tutvuge Thule laia tootevalikuga, 
mis toetab aktiivset elu. Sealt leiate 
kõike alates jalgrattahoidikutest ja 
katuseboksidest kuni spordikärude, 
reisikohvrite ja seljakottideni.

110



113112

Tehnilised and
m

ed

Nimi Thule WingBar Evo Thule SquareBar Thule SlideBar Thule ProBar

Tootenumber 711X/711XB 712X 89X 39X

Kandevõime 100 kg 100 kg 90 kg 100 kg

T-soon (20×20 mm) • • • 

TÜV kinnitus • • • • 

Vastab City Crashi 
nõuetele • • • •

Katuse tüüp Kinnituskohad/katuse 
tasapinnas olevad sooned

Katusereelingud

Nimi Thule WingBar Edge Thule WingBar Edge

Tootenumber 959X/959XB 958X/958XB

Kandevõime 75 kg* 75 kg*

T-soon (20×20 mm) • •

Jala kõrgus 5,9 cm 4,1 cm

Komplekti kuuluvad 
ka lukud • •

Vaja on 
paigalduskomplekti •

TÜV kinnitus • •

Vastab City Crashi 
nõuetele • •

Muud andmed Sobib reelingulaiustele 
25–60 mm

Katuse tüüp Tavaline katus Kinnituspunktid Katuse tasapinnas 
olevad sooned

Katusereelingud Veerennidega Katusereelingud

Nimi Thule Evo Clamp Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Evo Raised Rail Thule Thule Smartrack Thule Smartrack

Tootenumber 710500 754 753 751 753 710400 951/9512 784-785 794-795

Kandevõime 75 kg* 75 kg* 100 kg* 100 kg* 75 kg* 100 kg* 100 kg* 75 kg* 75 kg*

Jala kõrgus 9,6 cm 9,6 cm 7,2 cm 10,5 cm 7,2 cm 8,4 cm 15 cm 7,5 cm 7,5 cm

Komplekti kuuluvad 
ka lukud • • • • • • Jah, koos tarvikuga 527 Eritööriistaga 

lukustatav
Eritööriistaga 

lukustatav

Sobib talale 
Thule WingBar Evo • • • • • • 9512 • •

Sobib talale 
Thule SlideBar • • • • • • 9512 • •

Sobib talale 
Thule SquareBar • • • • • • • • •

Sobib talale
Thule ProBar • • • • • • 9512 • •

Vaja on 
paigalduskomplekti • • • • •

TÜV kinnitus • • • • • • • • •

Vastab City Crashi 
nõuetele • • • • • • • •

Muud andmed Sobib reelingulaiustele 
15–67 mm

Saadaval ka tõstetud 
katusega autode 

jaoks, jalakomplektid 
952/9522 ja 953/9531

Sobib reelingulaiustele 
18–50 mm

Sobib reelingulaiustele 
18–50 mm

Katuseraamid/kandetalad – tehnilised andmedKatuseraamid / Thule Edge katuseraamisüsteem – tehnilised andmed

Katuseraamid / Thule Evo katuseraamisüsteem – tehnilised andmed Katusele paigaldatavad jalgrattaraamid – tehnilised andmed

Nimi Thule UpRide Thule ProRide Thule FreeRide Thule ThruRide Thule OutRide

Tootenumber 599 598 532 565 561

Kandevõime 20 kg 20 kg 17 kg 17 kg 17 kg

Toote mõõtmed (P×L×K) 163×31,5×10,5 cm 145×32×9 cm 149×21×8 cm 135×15×10 cm 137×22×8 cm

Toote mass 7,7 kg 4,2 kg 3,5 kg 2,7 kg 2,5 kg

Sobivad raamimõõtmed Kõik
Ümar raam 22–80 mm

Ovaalne raam max 80×100 mm
Ümar raam 22–70 mm

Ovaalne raam max 65×80 mm
Kõik Kõik

Sobivad rehvimõõtmed Kuni 3 tolli
3–5 tolli koos tarvikuga 5991

Kuni 3 tolli
3–5 tolli koos tarvikuga 5981

Kuni 3 tolli Kuni 3 tolli Kuni 3 tolli

Thru-axle-telgedega ühilduv Kõik Kõik Kõik 12–20 mm

20 mm
15x100 mm tarvikuga 5611
15x110 mm tarvikuga 5612
12x110 mm tarvikuga 5613

Sobib 20×20 mm T-soonega 
katuseraamidele • • • • •

Sobib 24×30 mm T-soonega 
katuseraamidele Jah, koos tarvikuga 8891 Jah, koos tarvikuga 8891 Jah, koos tarvikuga 8893 Jah, koos tarvikuga 8894 Jah, koos tarvikuga 8893

Sobib nelikanttalaga 
katuseraamidele Jah, koos tarvikuga 8898 Jah, koos tarvikuga 8895 • •

Ühildub süsteemiga One-Key System • • • • •

Jalgratta saab lukustada raami külge 
ja raami sõiduki külge • • • • •

Vastab City Crashi nõuetele • • • • •

*Sõltub auto/paigalduskomplekti kandevõimest

*Sõltub auto/paigalduskomplekti kandevõimest
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Haakekonksule paigaldatavad jalgrattaraamid – tehnilised andmed

Nimi Thule EasyFold XT Thule VeloSpace XT Thule VeloCompact Thule EuroRide Thule RideOn

Tootenumber 933 934 938 939 925 927 941 943 9502 9503

Jalgrataste 
maksimumarv 2 3

2 (3 koos 
tarvikuga 9381)

3 (4 koos 
tarvikuga 9381)

2
3 (4 koos 

tarvikuga 9261)
2 3 2 3

Kandevõime 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 46 kg 60 kg 36 kg 45 kg 30 kg 45 kg

Jalgratta maksimaalne 
kaal 30 kg 30 kg 30 kg 30 kg 25 kg 25 kg 20 kg 20 kg 15 kg 15 kg

Toote mõõtmed 
(P×L×K) 

63×123×68 cm
(kokkuklapitud 
kujul 63 x 31 x 

68 cm)

83×123×86 cm
(kokkuklapitud 
kujul 83 x 31 x 

86 cm)

69×135×79 cm
(rattaraam 

kokkuklapitult 
74×135×25 cm)

73×135×79 cm
(rattaraam 

kokkuklapitult 
73×135×31 cm)

56×130×76 cm
(rattaraam 

kokkuklapitult 
66×106×30 cm)

74×126×80 cm
(rattaraam 

kokkuklapitult 
74×103×35 cm)

58×105×75 cm
(rattaraam 

kokkuklapitult 
67×105×25 cm)

75×105×75 cm
(rattaraam 

kokkuklapitult 
75×105×25 cm)

57×106×70 cm
(rattaraam 

kokkuklapitult 
57×106×25 cm)

77×106×70 cm
(rattaraam 

kokkuklapitult 
77×106×25 cm)

Toote mass 17,9 kg 23,1 kg 18,6 kg 20,6 kg 14,1 kg 18,9 kg 14 kg 17 kg 9 kg 12 kg

Sobivad raamimõõtmed 22–80 mm 22–80 mm 22–80 mm 22–80 mm 22–80 mm 22–80 mm 20–70 mm 20–70 mm Kõik Kõik

Eemaldatavad 
raamihoidikud • • • • • •

Rataste vahekaugus 22 cm 22/19 cm 25 cm 19 cm 19 cm 19 cm 17 cm 17 cm 19 cm 19 cm

Rataste kinnitamine 
reguleeritavatele 
hoidikutele

Pumppandlad Pumppandlad Pumppandlad Reguleeritavad kinnitusrihmad Reguleeritavad kinnitusrihmad

Kallutatav koos 
jalgratastega Jalapedaal Jalapedaal Jalapedaal Käega juhitav Käega juhitav

Laadimisramp Jah, koos tarvikuga 9334 Jah, koos tarvikuga 9172 Jah, koos tarvikuga 9152

Sobib välise varurattaga 
autole

Jah, koos 
tarvikuga 9394

Jah, koos tarvikuga 9241

Tagatuled • • • • • • • • • •

Toitepistik 13-viigune (adapteri 9906 korral 
7-viigune)

13-viigune (adapteri 9906 korral 
7-viigune)

7-viigune (adapteri 9907 korral 
13-viigune)

7-viigune (adapteri 9907 korral 
13-viigune)

7-viigune (adapteri 9907 korral 
13-viigune)

Ühildub süsteemiga 
One-Key System • • • • • • • •

Jalgratas on hoidiku 
külge lukustatav • • • • • • Jah, koos tarvikuga 526/527/528 Jah, koos tarvikuga 538

Raam sõiduki külge 
lukustatav • • • • • • • • Jah, koos tarvikuga 957

EuroBe kinnitus • • • •

Vastab City Crashi 
nõuetele • • • • • • • • • •

Erinevatele automudelitele paigaldamise kohta leiate teavet Thule tooteotsingusüsteemist või veebisaidilt www.thule.com

Tagaluugile paigaldatavad jalgrattahoidikud – tehnilised andmed

Nimi Thule RaceWay Thule BackPac Thule ClipOn High Thule ClipOn Thule FreeWay

Tootenumber 991 992 973 9105 9106 9103 9104 968

Jalgrataste maksimumarv 2 3
2 (adapteri 973-23 korral 
3, adapterite 973-23 ja 

973-24 korral 4)
2 2 3 3 3

Kandevõime 30 kg 45 kg 60 kg 30 kg 30 kg 45 kg 45 kg 45 kg

Jalgratta maksimaalne kaal 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

Toote mõõtmed (P×L×K) 
72×61×100 cm

(kokkuklapitud kujul 20 
x 61 x 58 cm)

87×61×100 cm
(kokkuklapitud kujul 21 x 

61 x 67 cm)

75×141×154 cm
(kokkuklapitud kujul 45 x 

97 x 154 cm)

63×144×97 cm
(kokkuklapitud kujul 24 x 

97 x 116 cm)

69×143×112 cm
(kokkuklapitud kujul 24 x 

97 x 126 cm)

77×57×97 cm
(kokkuklapitud kujul 17 x 

57 x 106 cm)

82×57×116 cm
(kokkuklapitud kujul 18 x 

57 x 117 cm)

82×56×78 cm
(kokkuklapitud kujul 21 x 

56 x 113 cm)

Toote mass 10 kg 10,6 kg 15 kg 11,5 kg 12,5 kg 6,1 kg 7,1 kg 5,1 kg

Sobivad raamimõõtmed Kõik 22–80 mm 22–80 mm 22–80 mm Kõik Kõik

Eemaldatavad raamihoidikud • • •

Sobivad rehvimõõtmed Kõik Kuni 3 tolli Kuni 3 tolli Kõik Kõik

Ühildub süsteemiga One-Key System • • • • •

Jalgratas on hoidiku külge lukustatav • • • • • Jah, koos tarvikuga 538 Jah, koos tarvikuga 538

Raam sõiduki külge lukustatav • • Jah, koos tarvikuga 567

Juurdepääs pakiruumile hoidikut maha 
võtmata • • • • • • • •

Vastab City Crashi nõuetele • • • • • • • •

Haakekonksule paigaldatavad jalgrattaraamid – tehnilised andmed

Nimi Thule HangOn Thule Xpress

Tootenumber 972 974 9708 970

Jalgrataste maksimumarv 3 3 4 2

Kandevõime 45 kg 45 kg 60 kg 30 kg

Jalgratta maksimaalne kaal 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

Toote mõõtmed (P×L×K) 
55×48×77 cm

(kokkuklapitud kujul 16 x 
48 x 81 cm)

54×47×76 cm
(kokkuklapitud kujul 20 

x 47 x 81 cm)

64×47×90 cm
(kokkuklapitud kujul 32 x 

43 x 84 cm)

35×52×74 cm
(kokkuklapitud kujul 14 x 

52 x 72 cm)

Toote mass 7,2 kg 7,2 kg 10,3 kg 4,3 kg

Sobivad raamimõõtmed Kõik suurused kuni 20-tolliste lastejalgratasteni
Kõik suurused 
kuni 20-tolliste 

lastejalgratasteni

Kallutatav ilma jalgratasteta Käega juhitav Käega juhitav

Tagatuled Jah, koos tarvikuga 976 Jah, koos tarvikuga 976

Jalgratas on hoidiku külge lukustatav Jah, koos tarvikuga 538 Jah, koos tarvikuga 538

Raam sõiduki külge lukustatav Jah, koos tarvikuga 957 Jah, koos tabalukuga

Vastab City Crashi nõuetele • • • •
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Katuseboksid – tehnilised andmed Katuseboksid – tehnilised andmed

Nimi Thule Excellence XT
XL

Thule Dynamic 
L

Thule Dynamic 
M

Thule Motion XT
Alpine

Thule Motion XT
XXL

Thule Motion XT 
XL

Thule Motion XT
L

Thule Motion XT
M

Thule Motion XT 
Sport

Tootenumber

Värv

6119B
Läikivmust/

titaanmetallik
6119T

Titaanmetallik/
läikivmust

6129B
Läikivmust

6129T
Läikiv titaanhall

6128B
Läikivmust

6128T
Läikiv titaanhall

6295B
Läikivmust

6295T
Läikiv titaanhall

6299B
Läikivmust

6299T
Läikiv titaanhall

6298B
Läikivmust

6298T
Läikiv titaanhall

6297B
Läikivmust

6297T
Läikiv titaanhall

6292B
Läikivmust

6292T
Läikiv titaanhall

6296B
Läikivmust

6296T
Läikiv titaanhall

Maht 470 l 430 l 320 l 450 l 610 l 500 l 450 l 400 l 300 l

Toote mõõtmed 
(P×L×K) 218×94×40 cm 235×94×35 cm 206×84×34 cm 232×95×35 cm 232×95×47 cm 215×91,5×44 cm 195×89×44 cm 175×86,5×46 cm 189×67,6×43 cm

Sisemõõtmed (P×L×K) 205 x 85 x 35 226 x 85 x 28 198 x 75 x 27 222 x 85 x 30 222 x 84 x 41 200 x 80 x 38 182 x 80 x 36 164 x 76 x 40 177 x 57 x 37

Kandevõime 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg

Toote mass 28 kg 22 kg 18 kg 25 kg 25,5 kg 23,5 kg 20 kg 17,5 kg 16 kg

Paigaldussüsteem PowerClick PowerClick PowerClick 

Lukustussüsteem Kesklukustus Kesklukustus SlideLock

Boksi avamine Kahepoolne Kahepoolne Kahepoolne 

Kandevõime, suusad 5–7 5–7 4–6 5–7 5–7 5–7 5–7 4–6 3–5

Kandevõime, lumelauad 3–5 3–5 3–4 3–5 3–5 3–5 3–5 3–4 3–4

Maksimaalne 
suusapikkus 200 cm 205 cm 180 cm 215 cm 215 cm 200 cm 180 cm 155 cm 175 cm

Suusahoidik Jah, koos adapteriga 
6949

Jah, koos 
adapteriga 6949

Jah, koos 
adapteriga 6948

Jah, koos 
adapteriga 6949

Jah, koos 
adapteriga 6949

Jah, koos 
adapteriga 6949

Jah, koos 
adapteriga 6948

Jah, koos 
adapteriga 6948

Jah, koos 
adapteriga 6946

Sobib talale 
Thule WingBar Evo • • • • • • • • •

Sobib talale 
Thule SlideBar

Jah, koos adapteriga 
6976

Jah, koos adapteriga 6976 Jah, koos adapteriga 6976

Sobib talale 
Thule SquareBar • • • • • • • • •

TÜV/GS-i kinnitus • • • • • • • • •

Vastab City Crashi 
nõuetele • • • • • • • • •

Nimi Thule Force XT
Alpine

Thule Force XT
XL

Thule Force XT 
L

Thule Force XT
M

Thule Force XT
S

Thule Force XT 
Sport

Thule Touring 
L

Thule Touring 
M

Tootenumber

Värv

6355B
Must Aeroskin

6358B
Must Aeroskin

6357B
Must Aeroskin

6352B
Must Aeroskin

6351B
Must Aeroskin

6356B
Must Aeroskin

6348T
Titaanhall Aeroskin

6342T
Titaanhall Aeroskin

Maht 420 l 500 l 450 l 400 l 300 l 300 l 420 l 400 l

Toote mõõtmed (P×L×K) 230×70×42,5 cm 210×86×44 cm 190×84×46 cm 175×82×45,5 cm 139×89,5×39 cm 190×63×42,5 cm 196×78×43 cm 175×82×45 cm

Sisemõõtmed (P×L×K) 218 x 59 x 37 197 x 75 x 39 177 x 73 x 41 162 x 71 x 40 127 x 78 x 34 179 x 52 x 37 190 x 73 39 170 x 77 39

Kandevõime 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg 50 kg 50 kg

Toote mass 19,4 kg 21,3 kg 18,7 kg 16,4 kg 14,3 kg 14,7 kg 15 kg 13 kg

Paigaldussüsteem PowerClick FastClick

Lukustussüsteem SlideLock Kesklukustus

Boksi avamine Kahepoolne Kahepoolne

Kandevõime, suusad 3–5 5–7 5–7 4-6 – 3–5 4–6 4–6 

Kandevõime, lumelauad 3–4 3–5 3–5 3-4 – 3–4 3–4 3–4 

Maksimaalne 
suusapikkus 215 cm 195 cm 200 cm 155 cm - 175 cm 180 cm 155 cm

Suusahoidik Jah, koos 
adapteriga 6947

Jah, koos 
adapteriga 6948

Jah, koos 
adapteriga 6948

Jah, koos 
adapteriga 6948

-
Jah, koos 

adapteriga 6945
Jah, koos 

adapteriga 6948
Jah, koos 

adapteriga 6948

Sobib talale 
Thule WingBar Evo • • • • • • • •

Sobib talale 
Thule SlideBar Jah, koos adapteriga 6976 Jah, koos adapteriga 6974

Sobib talale 
Thule SquareBar • • • • • • • •

TÜV/GS-i kinnitus • • • • • • • •

Vastab City Crashi 
nõuetele • • • • • • • •
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Katusekorvid – tehnilised andmed

Tagaluugile paigaldatavad pagasihoidikud – tehnilised andmed

Katuseboksid – tehnilised andmed

Nimi Thule BackSpace XT Thule EasyBase Thule BackUp Thule EasyBag

Tootenumber 9383 949 900 9484

Maht 300 l 420 l 315 l

Toote mõõtmed 
(P×L×K) 

137×46,5×68 cm
(kokkuklapitud kujul 137 

x 46,5 x 23,5 cm)
120×60×78 cm 147×57×70 cm 110×55×53 cm

Kandevõime 50 kg 45 kg 50 kg

Toote mass 8,6 kg 15 kg 14 kg 4 kg

Vastab City Crashi 
nõuetele • • • •

Tagatuled •

Toitepistik 7-pin (adapteri 9907 
korral 13-pin)

Muud andmed

Hõlpsasti kinnitatav 
otse haakekonksule 

paigaldatavale 
jalgrattahoidikule Thule 

VeloSpace XT

Tagatuled.
Lukustab hoidiku auto 
külge tarviku 957 abil

Veespordivarustuse hoidikud – tehnilised andmed

Nimi Thule Trail Thule Canyon XT

Tootenumber 823 824 859

Toote mõõtmed 
(P×L×K) 135×90×18 cm 160×100×18 cm 127×104×15 cm

Komplekti kuuluvad 
ka lukud • •

Sobib talale 
Thule WingBar Evo • • •

Sobib talale 
Thule SlideBar • • •

Sobib talale 
Thule SquareBar • • •

TÜV/GS-i kinnitus • • •

Vastab City Crashi 
nõuetele • • •

Muud andmed Kinnituspunkte saab vastavalt katuseraami 
pikkusele reguleerida

Kinnituspunkte saab 
vastavalt katuseraami 
pikkusele reguleerida

Nimi Thule Ranger 500 Thule Ranger 90

Tootenumber 6035 6011

Värv Must/hõbedane Must/hõbedane

Maht 260 l 280 l

Toote mõõtmed 
(P×L×K) 190×50×30 cm 110×80×40 cm

Kandevõime 50 kg 50 kg

Toote mass 11 kg 7 kg

Paigaldussüsteem Easy-Snap Easy-Snap 

Boksi avamine Ühepoolne Ühepoolne 

Kokkupandav lihtsaks 
hoiustamiseks • •

Kesklukustus • •

Kandevõime, suusad 3–4  

Kandevõime, lumelauad 2–3  

Maksimaalne 
suusapikkus 185 cm

Suusahoidik

Sobib talale 
Thule WingBar Evo • •

Sobib talale 
Thule SlideBar

Jah, koos 
adapteriga 697-1

Jah, koos 
adapteriga 697-1

Sobib talale 
Thule SquareBar • •

TÜV/GS-i kinnitus • •

Vastab City Crashi 
nõuetele • •

Nimi Thule Hull-a-Port 
Aero Thule Hull-a-Port XT Thule Hullavator Pro Thule K-Guard Thule DockGrip Thule DockGlide Thule Kayak Support

Tootenumber 848 849 898 840 895 896  520-1

Peamine laadimistüüp Süsta Süsta Süsta Süsta Süsta Süsta Süsta

Kandevõime 1 süsta (max 35 kg) 2 süsta (max 45 kg) 1 süsta (max 35 kg) 1 süsta (max 45 kg) 1 süsta (max 40 kg) 1 süsta (max 35 kg) 2 süsta (max 50 kg)

Rihma pikkus 2 × 400 cm 2 × 400 cm 2 × 440 cm 2 × 400 cm 2 × 400 cm 2 × 400 cm 2 × 275 cm

Pandla kummikate • • • • • •  

Sobib muudele veesõidukitele - - - - - - -

Lukk • • • •
Jah, koos tarvikuga 

841
Jah, koos tarvikuga 

841
Jah, koos tarvikuga 

841

Sobib toodetele Thule WingBar Evo, 
Thule SlideBar ja Thule ProBar •

Sobib toodetele Thule 
WingBar Evo ja Thule 

ProBar
Ainult Thule ProBar • • • •

Sobib talale Thule SquareBar Jah, koos tarvikuga 
8897

•
Jah, koos tarvikuga 

8897
Jah, koos tarvikuga 

8897
Jah, koos tarvikuga 

8897
•

Vastab City Crashi nõuetele • • • • • • •

Nimi Thule Portage Thule SUP Taxi XT Thule Board Shuttle Thule Wave Surf Rack Thule Sailboard Rack

Tootenumber 819 810 811 832 533 833

Peamine laadimistüüp Kanuu
Aeruga lainelaud / 

lainelaud
Aeruga lainelaud / 

lainelaud
Lainelaud Purjelaud ja mast

Kandevõime 1 kanuu (max 45 kg) 2 lauda (max 25 kg) 2 lauda (max 50 kg)
2 lainelauda (max 

25 kg)
2 purjelauda (max 25 kg) + 2 masti (max 6 kg)

Rihma pikkus 2 × 440 cm 2 × 440 cm 2 × 180 cm 2 × 275 cm 2 × 275 cm

Pandla kummikate • • • • •

Sobib kõigile mastisuurustele • •

Sobib muudele veesõidukitele Väikepaat
Sobib kõigile 
lauatüüpidele

Sobib kõigile 
lauatüüpidele

Lainelauad

Lukk Jah, koos tarvikuga 
841 või 538

•
Jah, koos tarvikuga 

841 või 538
Jah, koos tarvikuga 

841 või 538
Jah, koos tarvikuga 841 

või 538

Sobib toodetele Thule WingBar Evo, 
Thule SlideBar ja Thule ProBar • • • • •

Sobib talale Thule SquareBar • • • • •

Vastab City Crashi nõuetele • • • • • •

1  Adapteri 881 korral sobib talade ümber ja tala Thule SlideBar T-soonde.
2  Sobib talade ümber, ei ühildu talaga Thule SlideBar.
3  Adapteri 882 korral sobib talade Thule WingBar, Thule SlideBar ja Thule ProBar T-soonde.

3 2 3
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Nimi Thule SnowPack 
Extender Thule SnowPack Thule SkiClick

Tootenumber 7325 7322 7324 7324B 7326 7326B 7291 

Kandevõime 35 kg 14 kg 28 kg 28 kg 42 kg 42 kg 7 kg

Kandevõime, suusad Kuni 5 paari Kuni 2 paari Kuni 4 paari Kuni 4 paari Kuni 6 paari Kuni 6 paari
1 paar 

(murdmaasuuski)

Kandevõime, lumelauad Kuni 2 lumelauda 1 lumelaud Kuni 2 lumelauda Kuni 2 lumelauda Kuni 3 lumelauda Kuni 3 lumelauda

Toote mõõtmed (P×L×K) 77,5×7×14 cm 37×7×14 cm 62×7×10 cm 62×7×10 cm 87×7×10 cm 87×7×10 cm 11×9×9 cm

Toote mass 5,4 kg 2,8 kg 3,8 kg 3,8 kg 4,8 kg 4,8 kg 0,4 kg

Laadimislaius 62,5 cm 25 cm 50 cm 50 cm 75 cm 75 cm

Eriti suured nupud • • • • • •

Ruumi kõrgete suusasidemete jaoks • • • • • •

Sobib 20×20 mm T-soonega 
katuseraamidele • • • • • • •

Sobib 24×30 mm T-soonega 
katuseraamidele

Jah, koos tarvikuga 
889-6

Jah, koos tarvikuga 
889-6

Jah, koos tarvikuga 
889-6

Jah, koos tarvikuga 
889-6

Jah, koos tarvikuga 
889-6

Jah, koos tarvikuga 
889-6

Sobib nelikanttalaga katuseraamidele Jah, koos tarvikuga 
8897

Jah, koos tarvikuga 
8897
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•

Ühildub süsteemiga One-Key System • • • • • •

Suusad saab lukustada hoidiku külge ja 
hoidiku sõiduki külge • • • • • • •

TÜV kinnitus • • • • • •  

Vastab City Crashi nõuetele • • • • • • •

Talispordivarustuse hoidikud – tehnilised andmed
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