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 Enjoy the ride



PROGRAM PARTNERSKI THULE

Thule ma wielu sprzedawców na całym 
świecie, a niektóre wybrane sklepy należą 
do Programu Partnerskiego Thule. Sklepy 
objęte programem oferują pełną gamę 
produktów, a kompetentny personel 
pomoże w wyborze optymalnego rozwią-
zania. Skorzystaj z zakładki Lokalizator 
Sprzedawców, aby znaleźć Partnera Thule 
w najbliższej okolicy.

THULE W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Firma Thule jest obecna w wielu mediach. 
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku 
i kanał w serwisie YouTube, gdzie poza 
innymi materiałami można zobaczyć filmy 
prezentujące większość produktów. 

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

GRUPA THULE

Firma Thule należy do Grupy Thule, 
w której skład wchodzi wiele międzyna-
rodowych marek. Łączy je wspólna misja: 
tworzenie inteligentnych rozwiązań, które 
ułatwiają aktywne spędzanie czasu. 

www.thulegroup.com
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Przygoda to słowo, które może mieć wiele 
znaczeń. Członkowie zespołu Thule Adventure 
Team interpretują przygodę na swój sposób, 
biorąc udział w najbardziej wymagających 
zawodach na świecie. 

Ich pasja to multisport: dyscyplina łącząca pływanie kajakiem, 
wspinaczkę i biegi przełajowe. Każde zawody trwające zwy-
kle 10–11 dni to kombinacja kilku dyscyplin. To ekstremalny 
test wytrzymałości, samodyscypliny i ciężkiej pracy zespoło-
wej. Zespół Thule Adventure Team, założony w roku 2009, 
wielokrotnie udowadniał wysoką klasę, zdobywając m.in. 
mistrzostwo świata w zawodach w Tasmanii w roku 2011 i — 
po zaciętej walce — wicemistrzostwo świata w 2012. 

NIE MA ŻARTÓW

Członkowie zespołu Thule Adventure Team używają podczas 
zawodów różnego sprzętu, takiego jak kajaki czy rowery. 
i choć ich transport to wyzwanie nieco inne niż to sportowe, 
to zawsze wymaga zastosowania najbardziej niezawodnych 
rozwiązań. Dlatego właśnie członkowie Thule Adventure 
Team korzystają wyłącznie z bagażników, boxów dachowych 

i toreb marki Thule. Naszym zdaniem to najlepszy sposób na 
przetestowanie naszych produktów w praktyce. 

PEŁNE OBCIĄŻENIE

Ekstremalne warunki stworzyliśmy także w naszym centrum 
testowym. Znajdziecie tu wszystkie możliwe warunki pogo-
dowe, termiczne i terenowe. Każdy nowy produkt testowany 
jest w temperaturach odpowiadających mroźnej północy 
i żarowi pustyni, wystawiany jest na długotrwałe działanie 
promieniowania UV i sprawdzany w komorze solnej pod ką-
tem odporności na korozję. Przechodzi również liczne testy 
wytrzymałościowe, a na koniec specjalna maszyna dokonuje 
prób wstrząsowych, symulując w ciągu kilku dni dwie podró-
że dookoła świata. 

TWORZYMY WŁASNE STANDARDY

Chcemy, aby wszystkie nasze produkty wytyczały nowe gra-
nice. i choć naszą misją jest ułatwianie codziennego życia za 
pomocą innowacyjnych produktów, to bezpieczeństwo jest 
zawsze najważniejszą z ich cech. Konsekwentnie przekracza-
my — i będziemy przekraczać — standardy obowiązujące 
w tym zakresie. To jedyny sposób na utrzymanie pozycji świa-
towego lidera w zakresie bezpieczeństwa i wytrzymałości. 

 Z przygodą za pan brat
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THULE CREW

Nasze produkty są testowane nie tylko przez członków 
Thule Adventure Team. Rozwinęliśmy także współpra-
cę z wybitnymi wyczynowcami, którzy ponad wszystko 
kochają pokonywanie wszelkich barier. Wszyscy oni tworzą 
wspólnotę, którą nazwaliśmy Thule Crew. To istotnie wyjąt-
kowi ludzie: surfer dzierżący rekord „ujeżdżenia” najwyż-
szej fali na świecie, skoczek, który jako pierwszy skoczył 
z nartami i spadochronem ze szwajcarskiego szczytu 
matterhorn czy jeden z najwybitniejszych alpejczyków 
wszechczasów. Nasze produkty zapewniają im bezpieczeń-
stwo. I Tobie też.

Członkowie Thule Crew

Matthias Giraud.
Narciarstwo/base 
jumping, wykonał 
pierwszy skok 
z nartami i ze spado-
chronem ze szczytu 
Matterhorn.

Eva Nyström.
Triathlon, mistrzyni 
świata w duathlonie 
w 2012 r.

Garrett McNamara.
Surfing/SUP, rekor-
dzista w surfowaniu 
po najwyższej fali.

Niccolo Porcella.
SUP/Kitesurfer. 
Mistrz sportów 
wodnych i 
kitesurfingu.

Zespół Thule Adventure Team.
Multisport, mistrzostwa świata w 2011 r.

Caroline Gleich.
Surfing/SUP/narciar-
stwo, profesjona-
listka w narciarstwie 
wysokogórskim 
i powder skiingu.

Chris Van Dine.
Kolarstwo, słynny 
miłośnik przygód. 

Flo Orley.
Snowboard, 
wicemistrz świata 
Freeride World Tour 
w 2011 r.

Tim Johnson.
Kolarstwo, sześcio-
krotny mistrz USA.

Świat Thule
Poznaj świat Thule. Na naszej stronie interneto-
wej znajdziesz bogaty asortyment produk-
tów, przewodnik po bagażnikach, lokalizator 
sprzedawców i inne przydatne informacje. Za-
praszamy również na nasz profil na Facebooku 
i kanału w serwisie YouTube. 

www.thule.com
www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife
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Najszybszy początek 
podróży.
Z czasem rodzina się rozrasta i coraz więcej czasu spędza ak-
tywnie na łonie natury, ale miejsca w samochodzie nie przybywa. 
Jednym ze sposobów na zmieszczenie większej ilości sprzętu jest 
załadowanie go na dach.

Rozpocznij od wyboru bagażnika bazowego odpowiedniego 
do Twoich potrzeb. Jest on solidną bazą do transportu każdego 
ładunku i instalacji różnych akcesoriów. Wystarczy wykonać kilka 
prostych czynności, by ruszyć w drogę.
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CECHY UŻYTKOWE

1  Innowacyjna belka Thule SlideBar ułatwia ładowanie ciężkich przedmiotów. 
Wysuwana poza obrys samochodu chroni go przed uszkodzeniem, a Ciebie przed 
zabrudzeniem. 2  Belka Thule WingBar Edge została wyposażona w teleskopowe 
stopy z możliwością regulacji do 50 mm z każdej strony. 3  W większości bagażni-
ków Thule wszystkie narzędzia są zintegrowane, dlatego nie ma ryzyka pozostawie-
nia ich w domu. 4  Elegancka alternatywa mocowania akcesoriów dla mocowania 
wokół belki w przypadku użytkowników belek z rowkiem T. 5  Pozbądź się pęku 
kluczy. Wymień wkładki w zamkach bagażnika bazowego i wszystkich akcesoriach 
— uchwytach narciarskich, rowerowych czy boxach — i zamykaj je jednym kluczem! 
Wkładki dostępne w kompletach po 4, 6, 8 lub 12 sztuk. Więcej informacji znajduje 
się na stronie www.thule.com.
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Thule WingBar Edge
Jeśli przewozisz na dachu różne rzeczy, ale chcesz, by bagażnik 
był zamontowany na stałe, najlepszym rozwiązaniem jest Thule 
WingBar Edge. Niski profil i położenie blisko dachu uatrakcyjniają 
wygląd auta, nawet jeśli bagażnik nie jest wykorzystany. Belka Thule 
WingBar Edge jest równocześnie bezpieczna i niemal bezgłośna. 

WIęCEJ INfORmACJI NA STR. 12.

Thule WingBar
Planujesz częste korzystanie z bagażnika i nie chcesz zdejmować 
go z samochodu? Doskonałym rozwiązaniem może być lekka, 
aluminiowa belka Thule WingBar. ma większą ładowność i wciąż jest 
prawie bezgłośna. Zastosowany w niej rowek T pozwala wykorzy-
stać całą jej długość i łatwo montować akcesoria. 

WIęCEJ INfORmACJI NA STR. 13.

1. Czego potrzebujesz?
Do codziennego użytku, stosowania od czasu do czasu czy tylko raz? Do sprzętu ciężkiego czy lekkiego? 
mamy bagażniki bazowe do wszystkich zastosowań. 



11

R
A

C
K

S
C

A
R

G
O

B
IK

E
W

A
T

E
R

W
IN

T
E

R

Stopa bagażnika bazowego 
do samochodów z fabrycz-
nymi punktami montażo-
wymi.

Stopa bagażnika bazowego 
do samochodów z relinga-
mi dachowymi.

Stopa bagażnika bazowego 
do samochodów z relinga-
mi zintegrowanymi.

Stopa bagażnika dacho-
wego do samochodów 
z normalnymi dachami.

Thule SlideBar
Jeśli chcesz przewieźć sprzęt sportowy taki, jak kajaki czy rowery, 
inny przestrzenny ładunek lub jeśli Twój samochód jest wysoki, 
zwróć uwagę na innowacyjną belkę Thule SlideBar. Belka wysuwa 
się na obie strony poza obrys samochodu, uławiając ładowanie 
i zdejmowanie ładunku. To idealne rozwiązanie dla osób, które 
często ładują i wyładowują bagaże. 

WIęCEJ INfORmACJI NA STR. 14.

Thule Professional Bar
Rzemieślnicy mają specjalne potrzeby, a my mamy specjalną 
belkę — wytrzymałą Thule Professional Bar. Zastosowano w niej 
unikatowy system trzech rowków umożliwiający montowanie wielu 
akcesoriów. 

Thule SquareBar
Jeśli korzystasz z belek sporadycznie, standardowa belka Thule 
SquareBar wykonana z wytrzymałej stali i wykończona czarnym 
tworzywem spełni Twoje oczekiwania. 

2. Twój samochód.
Pamiętaj, że każdy samochód 
ma inną konstrukcję dachu 
i wymaga dobrania odpowiedniego 
bagażnika. Przewodnik Thule 
fit Guide na www.thule.com lub 
fit Guide w formie drukowanej 
dostępny w sklepach pomoże Ci 
wybrać najlepsze rozwiązanie.

WIęCEJ INfORmACJI O PRODUKTACH SERII THULE 

PROfESSIONAL NA STR. 17.
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Thule WingBar Edge
Bliski doskonałości — najbezpieczniejszy i najcichszy 
bagażnik dachowy. Thule WingBar Edge powoduje 
zaledwie 6 % hałasu, jaki wytwarza Thule AeroBar. 
Innymi słowy jest praktycznie bezgłośny. Niski 
profil i położenie blisko dachu sprawiają, że 
bagażnik wygląda bardzo efektownie i pozwala na 
bezpieczniejsze pokonywanie niskich bram, wjazdów 
itp. 

CECHY UŻYTKOWE

1  Uniwersalne dzięki zastosowaniu teleskopowych 
stóp z regulacją 50 mm z każdej strony. 2  Lekki: Thule 
WingBarEdge jest wykonany z lekkiego aluminium 
i bezpiecznie unosi ładunek o masie do 75 kg. 3  Thule 
WingBar Edge 958X do aut z relingami dachowymi. 4  Thule 
WingBar Edge 959X do samochodów z fabrycznymi 
punktami montażowymi.  Łatwa obsługa dzięki wstępnemu 
zmontowaniu i zintegrowanej stopie.  Rowek T do szybkiego 
montażu akcesoriów.  Technologia WindDiffuser™ kieruje 
strumieniem powietrza.  Technologia TrailEdge™ zmniejsza 
opór powietrza.  W porównaniu z Thule AeroBar opór 
powietrza obniżony o 55 %.  System spełnia kryteria testu 
City Crash przy obciążeniu 75 kg (ISO).
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Thule WingBar
Belka Thule WingBar, inspirowana konstrukcją skrzy-
deł samolotów, jest bezpieczna, stylowa, aerodyna-
miczna i niezwykle cicha. w porównaniu z poprzednim 
modelem energia dźwięku została zmniejszona o 90 %, 
a opór powietrza — o 55 %. To niezwykle elegancki 
bagażnik o ładowności do 100 kg.

CECHY UŻYTKOWE

1  Technologia WindDiffuser™ odchyla strumień powietrza. 
2  Rowek T ułatwia szybki montaż akcesoriów. 3  Technologia 
TrailEdge™ zmniejsza opór powietrza. 4  mechanizm WingPlug 
ułatwia i przyspiesza dostęp do rowka T. 5  Innowacyjne 
zabezpieczenie rowka i miarka SmartSlide™ (zgłoszone do 
opatentowania).  Lekko wygięty profil aerodynamiczny. 

 Sprawdzony w miejskim teście zderzeniowym przy 
obciążeniu 100 kg (ISO).  Lekkie aluminium.
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Thule SlideBar
Innowacyjna wysuwana belka Thule SlideBar ułatwia 
ładowanie ciężkich bagaży. Wysuwa się na obie strony 
poza obrys samochodu, chroniąc go przed uszkodze-
niem, a Ciebie przed zabrudzeniem. 

CECHY UŻYTKOWE

1  Wysuwana na 600 mm z każdej strony, zapewnia swobodny 
dostęp do całego bagażnika. 2  Pozycje zamknięta i otwarta 
są oznaczone kolorami, zapewniając maksimum bezpieczeń-
stwa. 3  Gumowane panele uchwytów zwiększają kontrolę przy 
wysuwaniu. 4  Rowek T umożliwia szybki montaż akcesoriów 
ładunkowych. 5  Thule Eye Bolt 320. Jeżeli chcesz zamontować 
uchwyt na belce Thule SlideBar i korzystać z funkcji wysuwania, 
możesz potrzebować Thule Eye Bolt.  Bezpieczny automa-
tyczny zamek zatrzaskowy.  Cylinder blokujący z obu stron, 
umożliwiający zablokowanie systemu przed intruzami.  Atest 
City Crash.
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Typ dachu Dach z relingami Dach z rynienkami

Nazwa Thule WingBar Edge Thule Rapid System Thule Rapid System Thule SmartRack Thule

958X 757 775 784/785 
794/795

951/951-2

Opis Kompletny, wstępnie 
zmontowany bagażnik, 

instalowany bardzo blisko 
dachu. Zaprojektowany do 
samochodów z relingami 

dachowymi.

Najpopularniejsze stopy 
bagażnika dla samochodów 

z relingami dachowymi o 
standardowych średnicach.

Uniwersalne, eleganckie 
stopy bagażnika do 

większości relingów, także 
o największych średnicach.

Uniwersalny, łatwy 
w użyciu, kompletny 

bagażnik do mocowania na 
relingach.

Klasyczne stopy bagażnika 
do samochodów 

z rynienkami dachowymi.

Ładowność (kg)1 75 100 100 75 100

Wysokość stopy (cm)2 4,1 7,5 6,5 7,5 15

Zamek • • • • (Zob. inf. dodat.)
Akcesoria

527

Pasuje do belek WingBar • • • (951-2)

Pasuje do belek SlideBar • • • (951-2)

Pasuje do belek AeroBar • • • (794/795) • (951-2)

Pasuje do belek SquareBar • • • (784/785) • 

Potrzebny zestaw 
dopasowujący

Atest TÜV • • • • •

Spełnia wymagania norm 
City Crash

• • • •

Informacje dodatkowe Kompletny zestaw. Pasuje 
do relingów o średnicach 

od 25–60 mm.

Pasuje do relingów o śred-
nicach od 22-55 mm.

Pasuje do relingów o śred-
nicach od 20-68 mm.

Pasuje do relingów o śred-
nicach od 18-50 mm.

Zamykany za pomocą 
specjalnego narzędzia.

Dostępna również do sa-
mochodów z podwyższo-

nym dachem, zestawy stóp 
952/952-2 i 953/953-1.

Typ dachu Dach normalny Dach z fabrycznymi punktami montażowymi/relingami 
zintegrowanymi

Dach z fabrycznymi punk-
tami montażowymi

Nazwa Thule Rapid System Thule WingBar Edge Thule Rapid System Thule Rapid System

754 959X 753 751

Opis Najbezpieczniejsze i najbar-
dziej ekskluzywne stopy 
bagażnika bazowego do 
aut bez relingów i bez 

punktów montażowych. 

Kompletny i wstępnie 
zmontowany bagażnik, 

instalowany bardzo blisko 
dachu. Zaprojektowany do 
samochodów z fabryczny-
mi punktami montażowymi 

lub z relingami zintegro-
wanymi.

Eleganckie, uniwersalne 
stopy bagażnika bazowego 
do aut z fabrycznymi punk-

tami montażowymi lub 
zintegrowanymi relingami.

Zmyślne, uniwersalne stopy 
bagażnika bazowego do 

aut z fabrycznymi punktami 
montażowymi.

Ładowność (kg)1 75 75 100 100

Wysokość stopy (cm)2 9,6 5,9 7,2 10,5

Zamek •* • • •

Pasuje do belek WingBar • • •

Pasuje do belek SlideBar • • •

Pasuje do belek AeroBar • • •

Pasuje do belek SquareBar • • •

Potrzebny zestaw 
dopasowujący

• • • •

Atest TÜV • • • •

Spełnia wymagania norm 
City Crash

• • • •

Stopy bagażnika

1  Ładowność określa maksymalne dopuszczalne obciążenie każdego typu bagażnika. Sprawdź maksymalną ładowność dachu 
auta w instrukcji obsługi samochodu i instrukcji montażu Thule.

2  Wysokość stopy to odległość od jej podstawy do powierzchni kontaktu z belką. 

Uwaga: 
•		Aby	określić	odległość	do	górnej	powierzchni	belki,	dodaj	22 mm	w przypadku	belek	Thule	SquareBar,	27 mm	w przypadku	

Thule AeroBar i Thule WingBar oraz 48 mm w przypadku Thule SlideBar.
•		Pomiar	wysokości	nie	obejmuje	zestawu	dopasowującego	do	konkretnego	modelu	samochodu.

*  Zestawy stóp Thule Rapid System 754 produkowane od lutego 2013 są wyposażone w zamki. Więcej informacji znajduje się na opakowaniu produktu.

Stopy bagażnika bazowego są 
dostępne w kompletach po 4 
sztuki, a belki bazowe w kom-
pletach po 2 sztuki.

Bagażniki 
bazowe

Bagażniki 
bazowe



Thule Professional
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Bagażniki do 
ładunków 
specjalnych

Ogranicznik ładunku Thule 314
Mocne ograniczniki ładunku 
zaprojektowane we współpracy 
z doświadczonymi rzemieślnikami. 
Ograniczniki ładunku można łatwo 
przesuwać i dostosowywać do wiel-
kości bagażu.

Składany ogranicznik ładunku 
Thule 315
Utrzymuje ładunek mocno na 
miejscu, oferując równocześnie moż-
liwość złożenia na czas załadunku 
lub gdy nie jest potrzebny.

Uchwyt do drabiny Thule 548
Mieści maks. 3 drabiny. w komplecie 
znajdują się 3 ograniczniki ładunku.

Uchwyt do drabiny Thule 330
Uchwyt ładunkowy wygodny i łatwy 
w użyciu, mieści maksymalnie trzy 
drabiny.

Uchylny uchwyt do drabiny Thule 311
Innowacyjna funkcja odchylania i wysuwania na bok pojazdu znacznie ułatwia 
i przyspiesza pakowanie i rozładowywanie, zapewniając maksimum bezpie-
czeństwa. Mechanizm zapadkowy z szeroką i wytrzymałą taśmą gumową 
bezpiecznie mocuje drabinę. 

Rolka Thule 815
Rolka upraszcza wsunięcie na dach 
auta długich ładunków. Doskonała 
do drabin, belek itp. Gumowa powło-
ka rolki zabezpiecza ładunek przed 
uszkodzeniem. Sprawdza się także 
przy przewozie kajaków czy desek 
surfingowych.

Box do przewozu rur Thule 3171
Możliwość otwierania z obu stron 
kapitalnie ułatwia i przyspiesza łado-
wanie i transport rur.

1 Współpracuje z oryginalnym bagażnikiem Thule. Przed montażem na bagażniku innej marki skonsultuj się z lokalnym przedstawicielem Thule.

To tylko kilka przykładów naszych trwałych 
i prostych w obsłudze rozwiązań do 
zastosowań profesjonalnych. Wszystkie 
produkty znajdziesz w katalogu Thule 
Professional lub na www.thule.com.

Nazwa Ogranicznik ładunku 
Thule

Składany 
ogranicznik 

ładunku Thule

Uchwyt do 
drabiny Thule

Uchwyt do 
drabiny Thule

Opuszczany 
uchwyt do 

drabiny Thule

Box do 
przewozu rur 

Thule

Rolka Thule Rolka Thule

502/ 503 314 315 548 330 311 3171 815 334/335

Wysokość (cm) 25/9 15 17 12

Długość 320 65 65/110

Zamek
Akceso-
rium 538

Akceso-
rium 538

• •

Pasuje do belek 
WingBar Edge1 • •

Pasuje do belek 
WingBar1 • •

Pasuje do belek 
SlideBar1 • • •

Pasuje do belek 
AeroBar1 • • • Akcesorium 346 •

Pasuje do belek 
SquareBar

• • Akcesorium 346 •

Belka Professional • • • • • •

Atest TÜV • • • • • • • •

Informacje dodatkowe 4 ruchome 
ograniczniki 

ładunku.

2 ruchome 
ograniczniki 

ładunku.

2 składane ogra-
niczniki ładunku.

Mieści maks. 3 
drabiny.

W komplecie 
3 ograniczniki 

ładunku.

Mieści maks. 3 
drabiny (50 kg).
Zawiera 4 ogra-
niczniki ładunku 
i mechanizm mo-
cujący drabiny.

Z możliwością 
odchylania. Mieści 
maks. 3 drabiny 
(50 kg). Zawiera 
4 ograniczniki ła-

dunku i mechanizm 
mocujący drabiny.

Ładowność 50 
kg. Akcesorium 

Pullwire 3181 umoż-
liwia oddzielenie 
rur krótkich od 

długich.

Szerokość: 65 cm. 
Profil aluminiowy 
pokryty miękkim 

tworzywem (TPE).

Montaż do tylnego 
rowka belki Thule 

Professional.



Cargo
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Zarówno bezpieczny, 
jak i piękny. 
Jak wszystkie produkty Thule, także systemy do przewożenia ła-
dunku są poddawane testom daleko wykraczającym poza między-
narodowe normy bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak rezy-
gnacji z eleganckiego wzornictwa. w czasie pracy nad kolejnymi 
rozwiązaniami z uwagą śledzimy branżę motoryzacyjną — zwłasz-
cza najnowsze trendy projektowe, tak aby nasze boxy doskonale 
pasowały do Twojego auta. Twoje potrzeby są zawsze osią wszyst-
kich naszych projektów. Nasze boxy dachowe, tradycyjne i skła-
dane. a także wszystkie inne rozwiązania do przewozu ładunku są 
niezwykle łatwe w obsłudze i posiadają wiele użytecznych funkcji. 
Podróż z nimi sprawi Ci taką przyjemność, jak nigdy dotąd.
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CECHY UŻYTKOWE

1  System samoczynnego mocowania ładunku: po zamknięciu pokrywy ładunek 
zostanie automatycznie zamocowany i zabezpieczony za pomocą zintegrowanej 
siatki i maty antypoślizgowej. 2  Ekskluzywne wzornictwo z wyjątkową kombi-
nacją dwóch kolorów. 3  Power-Click. Opatentowany, wstępnie zamontowany 
system szybkiego montażu ze zintegrowanym wskaźnikiem momentu obrotowego. 
Standard w boxach Thule Excellence, Thule Dynamic i Thule motion. 4  System 
Dual-Side. Umożliwia otwieranie boxu z obu stron, co ułatwia montaż, pakowanie 
i rozładunek. Standard w boxach Thule Excellence, Thule Dynamic, Thule motion 
i Thule Pacific. 5  Centralny zamek. Opatentowany, bezpieczny zamek: klucz może 
być wyjęty jedynie wtedy, gdy wszystkie rygle są zamknięte. Standard we wszyst-
kich boxach Thule otwieranych z boku. 6  Składanie ułatwia transport i pozwala 
zaoszczędzić miejsce podczas przechowywania. Standard w boxach Thule Ranger.



Boxy dachowe
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76 8 9

Thule Excellence XT
Najlepsze rozwiązanie w zakresie łatwości pa-
kowania i wzornictwa. Niezwykle funkcjonalny, 
bezpieczny i innowacyjny box dachowy, który 
także doskonale się prezentuje.

DANE TECHNICZNE NA STR. 36.

INfORmACJE O DOSTęPNYCH WIELKOŚCIACH 

I KOLORACH NA STR. 27.

CECHY UŻYTKOWE

1  System samoczynnego mocowania ładunku. 2  Kombinacja dwóch 
kolorów. 3  Opatentowany system szybkiego montażu Power-Click 
do szybkiego i bezpiecznego montażu jedną ręką. 4  Dwustronne 
otwieranie ułatwia montaż, załadunek i rozładunek. 5  System 
zamykania centralnym zamkiem za pomocą klucza Thule Comfort. 
6  Zaawansowana aerodynamika z technologią dyfuzora i spojlerami. 
7  Wewnętrzne i zewnętrzne uchwyty ułatwiające wygodne 
otwieranie i zamykanie wieka. 8  Pokrowiec na wieko chroniący 
box przed kurzem i zadrapaniami podczas przechowywania. 
9  Oświetlenie boxu Thule.
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Thule Dynamic
Sportowy, aerodynamiczny box dachowy. Opły-
wowa, „przytulona” do dachu sylwetka doskonale 
współgra z liniami współczesnych aut. Wyposa-
żony w zaawansowane funkcje.

DANE TECHNICZNE NA STR. 36.

INfORmACJE O DOSTęPNYCH WIELKOŚCIACH 

I KOLORACH NA STR. 27.

CECHY UŻYTKOWE

1  Niska, aerodynamiczna bryła. 2  Opatentowany system montażu 
Power-Click do szybkiego i bezpiecznego montażu jedną ręką. 
3  Dwustronne otwieranie ułatwia montaż, załadunek i rozładunek. 
4  System zamykania centralnym zamkiem za pomocą klucza 
Thule Comfort. 5  Zaawansowana aerodynamika z technologią 
dyfuzora i spojlerami. 6  Uchwyty zewnętrzne ułatwiające otwieranie 
i zamykanie. 7  Antypoślizgowa mata podłogowa dodatkowo 
zabezpiecza ładunek.
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Thule Motion
Najbardziej pojemna i równocześnie zoptymali-
zowana aerodynamicznie bryła. Jeden z czterech 
naszych boxów łączących maksymalną pojem-
ność i najlepszą organizację przestrzeni ładunko-
wej z optymalną funkcjonalnością. 

DANE TECHNICZNE NA STR. 37.

INfORmACJE O DOSTęPNYCH WIELKOŚCIACH 

I KOLORACH NA STR. 27.

CECHY UŻYTKOWE

1  Pojemna, zoptymalizowana bryła. 2  Opatentowany system mon-
tażu Power-Click do szybkiego i bezpiecznego montażu jedną ręką. 
3  Dwustronne otwieranie ułatwia montaż, załadunek i rozładunek. 
4  System zamykania centralnym zamkiem za pomocą klucza Thule 
Comfort. 5  Uchwyty zewnętrzne ułatwiające otwieranie i zamykanie.
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Thule Pacific
funkcjonalny box na każdą okazję, dostępny 
w kilku wielkościach i z optymalną ładownością. 
w połączeniu z wieloma sprytnymi   funkcjami 
tworzy box odpowiedni do różnych zastosowań.

DANE TECHNICZNE NA STR. 36–37.

INfORmACJE O DOSTęPNYCH WIELKOŚCIACH 

I KOLORACH NA STR. 27.

CECHY UŻYTKOWE

1  Aeroskin — nowa faktura materiału pokrywy nadaje jej ekstra-
wagancki wygląd. Dostępna w dwóch kolorach. 2  Opatentowany 
system montażu Power-Click do szybkiego i bezpiecznego montażu 
jedną ręką. 3  Dwustronne otwieranie ułatwia montaż, załadunek 
i rozładunek. 4  System zamykania centralnym zamkiem za pomocą 
klucza Thule Comfort.
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Thule Excellence XT

Thule Motion

Thule Dynamic

Thule Pacific

 Wymiary i kolory.

Thule Excellence XT. Wymiary: 218x94x40 cm.

Dwubarwny: czarny z połyskiem + tytanowy metalizowany.

Dwubarwny: tytanowy metalizowany + czarny z połyskiem.

Thule Pacific 780. Wymiary: 196x78x45 cm.Thule Motion 900. Wymiary: 235x94x47 cm.

Thule Dynamic 900. Wymiary: 235x94x35 cm.

Srebrnoszary; aeroskin. Thule Pacific 100, 200, 500, 600, 700 i 780.

Czarny z połyskiem.

Czarny z połyskiem.

Thule Pacific 700. Wymiary: 232x70x40 cm.Thule Motion 800. Wymiary: 205x84x45 cm.

Thule Dynamic 800. Wymiary: 206x84x34 cm.

Antracytowy; aeroskin. Thule Pacific 200, 600, 700 i 780.

Srebrny z połyskiem.

Tytanowy z połyskiem.

Thule Pacific 600. Wymiary: 190x63x39 cm.
Thule Motion 600. Wymiary: 190x67x42 cm.

Thule Pacific 500. Wymiary: 226x55x37 cm.
Thule Motion 200. Wymiary: 175x86x46 cm.

Thule Pacific 200. Wymiary: 175x82x45 cm.

Thule Pacific 100. Wymiary: 139x90x39 cm.

WYMIARY

KOLORY

WYMIARYWYMIARY

WYMIARY

KOLORY

KOLORY

KOLORY
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Dodatki do boxu dachowego

Wyciąg Thule Boxlift 571
Wyciąg Thule Boxlift ułatwia zdejmowanie 
boxu z dachu auta i przechowywanie go pod 
sufitem garażu. Doskonały także do kajaków 
czy desek surfingowych.

Adapter do rowka T
W przypadku bagażników bazowych wyposażonych 
w belki z rowkiem T to elegancka alternatywa dla 
mocowania obejmującego belkę. w przypadku belki 
z funkcją wysuwania pozwala wykorzystać całą jej długość. 
Dostępne są różne warianty w zależności od posiadanego 
systemu mocowania boxu i wymiarów rowka T. Więcej 
informacji znajduje się na stronie www.thule.com.

Thule One-Key System
Pozbądź się pęku kluczy: skorzystaj z systemu Thule 
One Key System i używaj jednego klucza do wszyst-
kich produktów Thule. Oferujemy zestawy złożone 
z 4, 6, 8 i 12 wkładek. Więcej informacji znajdziesz na 
stronie www.thule.com.

Pokrowiec na wieko boxu Thule
Zabezpiecz box dachowy podczas prze-
chowywania go w domu. Pokrowiec na 
wieko boxu Thule, wykonany z miękkiej 
tkaniny filcowej, doskonale chroni przed 
brudem i zarysowaniami. Jest dostępny 
w trzech rozmiarach. Na str. 36–37 znaj-
dziesz pokrowiec odpowiedni do Twojego 
boxu. Pokrowce pasują także do starszych 
modeli boxów Thule.
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Torby Thule Go Pack 8006
Poczwórny zestaw zawierający trzy torby Thule 
Go Packs 8002 i jedną Thule Go Pack Nose 8001. 
Perfekcyjnie pasuje do Twojego boxu dachowego 
Thule.

Wsporniki do nart Thule Box Ski Carrier
Chcesz przewozić narty bezpiecznie i elegancko? Polecamy zamontowanie wewnątrz boxu wsporni-
ków narciarskich Thule Box Ski Carrier, dostępnych w pięciu rozmiarach. Wsporniki odpowiednie do 
modelu Twojego boxu znajdziesz na str. 36–37.

Thule Go Box 8005
Dwie oddzielne komory ułatwiają optymalne 
wykorzystanie torby w bagażniku auta lub w domu. 
Składana — gdy nie jest potrzebna zajmuje niewiele 
miejsca, po złożeniu ma zaledwie 30 mm grubości. 
Można także złożyć tylko jedną komorę. Wymiary: 
61x34x31 cm.

Thule Go Pack 8002
Gumowe ochraniacze w narożnikach. 
Pasy naramienne i wygodne uchwyty 
ułatwiające przenoszenie. Wymiary: 
61x33x31 cm.

Thule Go Pack Nose 8001
Specjalny kształt pasujący do zwężającej się przed-
niej części boxu dachowego. Gumowe ochraniacze 
w narożnikach. Pasy naramienne i wygodne uchwy-
ty ułatwiają przenoszenie. Wymiary: 61x42x28 cm.

Oświetlenie boxu Thule 6951
Oświetlenie boxu Thule zapewnia doskonałą wi-
doczność wewnątrz boxu. Specjalnie zaprojektowa-
na lampa LED z odpowiednim reflektorem i funkcją 
automatycznego włączania i wyłączania podczas 
otwierania i zamykania boxu. 



 Składane boxy dachowe
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Thule Ranger
Składany box ułatwia przechowywanie i transport — jest zwijany 
w rulon, który można łatwo umieścić w bagażniku auta. Wykonano 
go z wodoodpornego materiału, zastosowano uszczelnione szwy 
i zamek błyskawiczny ze zintegrowaną kłódką.

CECHY UŻYTKOWE

1  System szybkiego montażu Easy-Snap umożliwia mocowanie boxu bez użycia 
narzędzi. 2  W komplecie znajduje się specjalna torba do przechowywania 
zrolowanego boxu (Thule Ranger 90). 3  możliwość powiększenia pojemności 
przez rozsunięcie zamków błyskawicznych umieszczonych w pokrywie (Thule 
Ranger 500). 4  W komplecie są wsporniki narciarskie (Thule Ranger 500). 

 Kolory: czarno-srebrnoszary.  Ładowność do 50 kg.

DANE TECHNICZNE NA STR. 36.

Łatwy w przechowaniu 
Thule Ranger wymaga niewiele miejsca do 
przechowywania — mieści się nawet w szafie.

Zawsze pod ręką
Specjalnie zaprojektowana torba pozwala zabrać 
box dosłownie wszędzie.

Wystarczy rozwinąć
Po prostu połóż go na bagażniku bazowym, 
rozwiń, przymocuj i zacznij pakować!

Thule Ranger 500.

Thule Ranger 90.



Kosze bagażowe
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Thule Xpedition
Nowoczesny aerodynamiczny kosz bagażowy. 
Szerokie belki z wytrzymałego aluminium 
zapewniają dużą ładowność. 

CECHY UŻYTKOWE

 Sześć przesuwanych oczek ułatwia mocowanie 
taśmami lub siatką bagażową.  możliwość zamknięcia. 

 Dostępny w dwóch rozmiarach.

DANE TECHNICZNE NA STR. 37.

Thule Xplorer
Kosz bagażowy solidny i łatwy w montażu. 
Wytrzymała aluminiowa konstrukcja. 

CECHY UŻYTKOWE

 Sześć przesuwanych oczek ułatwia mocowanie taśmami 
lub siatką bagażową.  Dostępny w trzech rozmiarach.

DANE TECHNICZNE NA STR. 37.

Thule Xperience
Wytrzymała solidna konstrukcja z lekkich 
rur stalowych i gładkie czarne wykończenie 
sprawiają, że kosz wygląda stylowo. 

CECHY UŻYTKOWE 

1  Przesuwane belki ładunkowe umożliwiające montaż na 
koszu uchwytu rowerowego, narciarskiego czy kajakowego. 
2  Zintegrowana owiewka poprawiającą aerodynamikę. 

DANE TECHNICZNE NA STR. 37.

Thule Caravan 857
Pokaźna torba o pojemności 250 litrów ze zintegrowanymi 
taśmami montażowymi pozwala optymalnie zorganizować 
przestrzeń w koszu bagażowym. Wykonana z wodood-
pornego, przyjaznego środowisku materiału bez dodatku 
PVC, ze wzmocnionymi szwami. Łatwo składana mieści się 
w specjalnej torbie. Wymiary: 101x81x45 cm.

Siatka bagażowa Thule 
Elastyczna, z dziesięcioma 
przesuwnymi zaczepami. 
Doskonały dodatek do koszy 
bagażowych Thule. Dostępna 
w dwóch rozmiarach:
Thule 595, 80x80 cm.
Thule 595-1, 130x90 cm.

Dodatki do kosza bagażowego

Siatka bagażowa i torby Thule GoPack dostępne jako osobne akcesoria.

Siatka bagażowa i torby Thule GoPack dostępne jako osobne akcesoria.



 System bagażników 
mocowanych na haku 
holowniczym
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Systemy 
bagażników 
mocowanych 
z tyłu

Thule EasyBase
Elastyczne rozwiązanie transportowe cztery-w-
jednym. 

CECHY UŻYTKOWE

 Solidna platforma z mocnych profili stalowych. 

 Opatentowane mocowanie do wszystkich typów haków 
niewymagające regulacji.  Składana poręcz ułatwia 
przechowywanie.  Dostępne różne akcesoria Thule 
EasyBase.  Ładowność: 45 kg. 

Thule EasyBike 948-1/948-2
Łatwy montaż bezpośrednio na plat-
formie Thule EasyBase bez użycia 
narzędzi. Nadaje się do przewozu 
wszystkich typów rowerów, możli-
wość zamontowania trzech rowerów. 
Łatwy załadunek i mocowanie 
rowerów. 948-1, jeden rower. 948-2, 
dwa rowery.

Thule BackUp 900
Łatwy montaż bezpośrednio na 
platformie Thule EasyBase bez uży-
cia narzędzi. Duży kufer bagażowy 
zwiększający przestrzeń ładunkową 
auta o 420 litrów. Doskonały, gdy 
dach auta zajmuje inny bagaż lub 
gdy przewozisz pękaty ładunek wy-
magający ochrony. Pasuje także do 
bagażników Thule EuroClassic Pro 
902/903 i Thule BackPac 973.

Thule EasyBag 948-4
Łatwy montaż bezpośrednio na plat-
formie Thule EasyBase za pomocą 
wytrzymałych pasów, bez użycia 
innych narzędzi. Wymiary 110x55x53 
cm, doskonały do przewozu ubrań, 
sprzętu sportowego itp. Wodood-
porny materiał, uszczelnione szwy 
i zamek błyskawiczny ze zintegro-
waną kłódką. w komplecie torba do 
przechowywania.

Thule EasyBasket 948-3
Łatwy montaż bezpośrednio na plat-
formie Thule EasyBase bez użycia 
narzędzi. Dzięki pokaźnym rozmia-
rom zmieści prawie wszystko: od 
kosiarki po worek pełen suchych liści. 
Doskonały do pękatych, mokrych 
czy brudnych ładunków.

Zacznij od Thule EasyBase i dostosuj go do swoich potrzeb.

Nazwa Thule EasyBase Thule EasyBike Thule BackUp Thule EasyBasket Thule EasyBag

949 948-1 948-2 900 948-3 948-4

Wymiary (cm) 120x60x78 147x57x70 126x56x11 110x55x53

Maks. liczba rowerów 1 2

Ładowność (kg) 45 17 2x17 50 60

Masa (kg) 15 1,6 3,2 14 6 4

Atest TÜV/EuroBE • • • • • •

Spełnia wymagania norm 
City Crash

• • • • • •

Informacje dodatkowe Oświetlenie tylne. 
Możliwość zamknięcia na 

haku za pomocą zamka 957.

Instalując jednocześnie 
akcesoria 948-1 i 948-2, 

można przewozić 3 rowery. 
Mieści ramy o wymiarach 

20-70 mm. Mieści wszystkie 
rozmiary kół. Możliwość za-
mknięcia roweru za pomocą 

zamka 526.

Pojemność 420 l. Otwierany 
od tyłu. Montaż przy pomo-
cy obejm U o szerokości 80 

mm. Kolor szary.

Pojemność 315 l. w kom-
plecie taśmy. Wzmocnione 
szwy i uszczelniony zamek 
błyskawiczny ze zintegro-

waną kłódką.
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Boxy 
dachowe

Składane boxy 
dachowe

1 Wewnętrzne wymiary produktu podane na podstawie rysunków technicznych 3D wykonanych metodą cyfrową.
2 Współpracuje z oryginalnym bagażnikiem Thule. Przed montażem na bagażniku innej marki skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą Thule.

1  Wewnętrzne wymiary produktu podane na podstawie rysunków technicznych 3D 
wykonanych metodą cyfrową.

2  Współpracuje z oryginalnym bagażnikiem Thule. Przed montażem na bagażniku innej 
marki skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą Thule.

Nazwa Thule Excellence XT Thule Dynamic Thule Motion Thule Pacific

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

Wymiary (cm) 218x94x40 206x84x34 235x94x35 175x86x46 190x67x42 205x84x45 235x94x47 139x90x39 175x82x45 226x55x37 190x63x39 232x70x40 196x78x45

Pojemność (l)1 470 320 430 410 320 460 630 330 410 290 310 420 420

Ładowność (kg) 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50

System montażu Power-Click Power-Click Power-Click Power-Click Fast-Grip

Sposób otwierania Z obu stron Z obu stron Z obu stron Z obu stron Z obu stron Z obu stron Z jednej strony Z jednej strony Z obu stron Z obu stron

Taśmy 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Centralny zamek • • • • • • • • • • • • •

Pasuje do belek WingBar 
Edge

• • • • • • • • • • • • •

Pasuje do belek WingBar • • • • • • • • • • • • •

Pasuje do belek SquareBar2 • • • • • • • • • • • • •

Pasuje do belek SlideBar Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697400

Akcesorium 
697400

Akcesorium 
697400

Akcesorium 
697400

Akcesorium 
697400

Akcesorium 
697400

Atest TÜV/GS • • • • • • • • • • • • •

Spełnia wymagania norm 
City Crash

• • • • • • • • • • • • •

Maks. liczba par nart/
snowboardów

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

Maks. dł. nart (cm) 200 180 205 155 175 190 220 - 155 210 175 220 180

Wsporniki do nart Akcesorium 694900 Akcesorium 694800 Akcesorium 694900 Akcesorium 694800 Akcesorium 694600 Akcesorium 694800 Akcesorium 694900 Akcesorium 694800 Akcesorium 694500 Akcesorium 694600 Akcesorium 694700 Akcesorium 694800

Pokrowiec na wieko boxu W komplecie Akcesorium 698100 Akcesorium 698300 Akcesorium 698100 Akcesorium 698200 Akcesorium 698100 Akcesorium 698300 Akcesorium 698100 Akcesorium 698100 Akcesorium 698200 Akcesorium 698200 Akcesorium 698200 Akcesorium 698100

Kolor Ekskluzywny dwubarwny
Czarny z połyskiem/tytanowy 

metalizowany/6119B
Tytanowy z połyskiem/czarny 

z połyskiem/6119T

Tytanowy z połyskie-
m/6128T

Czarny z połyskiem/6128B

Tytanowy z połyskie-
m/6129T

Czarny z połyskiem/6129B

Srebrny z połyskie-
m/6202S

Czarny z połyskiem/6202B

Srebrny z połyskie-
m/6206S

Czarny z połyskiem/6206B

Srebrny z połyskie-
m/6208S

Czarny z połyskie-
m/6208B

Srebrny z połyskie-
m/6209S

Czarny z połyskie-
m/6209B

Aeroskin: srebrno-
-szary/6311

Aeroskin: srebrno-
-szary/6312

Aeroskin: antracyto-
wy/6312A

Aeroskin: srebrno-
-szary/6315

Aeroskin: srebrno-
-szary/6316

Aeroskin: Antracyto-
wy/6316A

Aeroskin: srebrno-
-szary/6317

Aeroskin: antracyto-
wy/6317A

Aeroskin: srebrno-
-szary/6318

Aeroskin: antracyto-
wy/6318A

Nazwa Thule Ranger

90 500

Wymiary (cm) 110x80x40 190x50x30

Pojemność (l)1 280 260

Ładowność (kg) 50 50

System montażu Easy-Snap

Sposób otwierania Z trzech stron Z jednej strony

Wsporniki do nart 2 2

Taśmy • •

Zamykanie • •

Pasuje do belek WingBar 
Edge

• •

Pasuje do belek WingBar • •

Pasuje do belek SquareBar2 • •

Pasuje do belek SlideBar Akcesorium 697100 Akcesorium 697100

Atest TÜV/GS • •

Spełnia wymagania norm 
City Crash

• •

Maks. liczba par nart/
snowboardów

- 3–4

Maks. dł. nart (cm) - 185

Kolor Czarno- srebrno-
szary/6011

Czarno- srebrno-
szary/6035
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Kosze 
bagażowe

Nazwa Thule Excellence XT Thule Dynamic Thule Motion Thule Pacific

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

Wymiary (cm) 218x94x40 206x84x34 235x94x35 175x86x46 190x67x42 205x84x45 235x94x47 139x90x39 175x82x45 226x55x37 190x63x39 232x70x40 196x78x45

Pojemność (l)1 470 320 430 410 320 460 630 330 410 290 310 420 420

Ładowność (kg) 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50

System montażu Power-Click Power-Click Power-Click Power-Click Fast-Grip

Sposób otwierania Z obu stron Z obu stron Z obu stron Z obu stron Z obu stron Z obu stron Z jednej strony Z jednej strony Z obu stron Z obu stron

Taśmy 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Centralny zamek • • • • • • • • • • • • •

Pasuje do belek WingBar 
Edge

• • • • • • • • • • • • •

Pasuje do belek WingBar • • • • • • • • • • • • •

Pasuje do belek SquareBar2 • • • • • • • • • • • • •

Pasuje do belek SlideBar Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697500

Akcesorium 
697400

Akcesorium 
697400

Akcesorium 
697400

Akcesorium 
697400

Akcesorium 
697400

Akcesorium 
697400

Atest TÜV/GS • • • • • • • • • • • • •

Spełnia wymagania norm 
City Crash

• • • • • • • • • • • • •

Maks. liczba par nart/
snowboardów

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

Maks. dł. nart (cm) 200 180 205 155 175 190 220 - 155 210 175 220 180

Wsporniki do nart Akcesorium 694900 Akcesorium 694800 Akcesorium 694900 Akcesorium 694800 Akcesorium 694600 Akcesorium 694800 Akcesorium 694900 Akcesorium 694800 Akcesorium 694500 Akcesorium 694600 Akcesorium 694700 Akcesorium 694800

Pokrowiec na wieko boxu W komplecie Akcesorium 698100 Akcesorium 698300 Akcesorium 698100 Akcesorium 698200 Akcesorium 698100 Akcesorium 698300 Akcesorium 698100 Akcesorium 698100 Akcesorium 698200 Akcesorium 698200 Akcesorium 698200 Akcesorium 698100

Kolor Ekskluzywny dwubarwny
Czarny z połyskiem/tytanowy 

metalizowany/6119B
Tytanowy z połyskiem/czarny 

z połyskiem/6119T

Tytanowy z połyskie-
m/6128T

Czarny z połyskiem/6128B

Tytanowy z połyskie-
m/6129T

Czarny z połyskiem/6129B

Srebrny z połyskie-
m/6202S

Czarny z połyskiem/6202B

Srebrny z połyskie-
m/6206S

Czarny z połyskiem/6206B

Srebrny z połyskie-
m/6208S

Czarny z połyskie-
m/6208B

Srebrny z połyskie-
m/6209S

Czarny z połyskie-
m/6209B

Aeroskin: srebrno-
-szary/6311

Aeroskin: srebrno-
-szary/6312

Aeroskin: antracyto-
wy/6312A

Aeroskin: srebrno-
-szary/6315

Aeroskin: srebrno-
-szary/6316

Aeroskin: Antracyto-
wy/6316A

Aeroskin: srebrno-
-szary/6317

Aeroskin: antracyto-
wy/6317A

Aeroskin: srebrno-
-szary/6318

Aeroskin: antracyto-
wy/6318A

Nazwa Thule Xpedition Thule Xplorer Thule Xperience

820 821 713 714 715 828

Wymiary (cm) 79x128 99x158 85x132 85x93 104x132 112x99

Zamek • • Akcesorium 538
Wkładki One-Key 

System

Pasuje do belek WingBar 
Edge

• • Z adapterem 878 -

Pasuje do belek WingBar • • Z adapterem 878 -

Pasuje do belek SlideBar • • Z adapterem 878 -

Pasuje do belek SquareBar • • • • • •

Atest TÜV • • • • • •

Informacje dodatkowe Aluminium. Mocowanie do belek regulowane 
wzdłużnie i poprzecznie. 

Siatka bagażowa i torby Thule Go Pack 
dostępne jako akcesoria.

Aluminium. Mocowanie do belek regulowane wzdłużnie i poprzecznie.
Siatka bagażowa i torby Thule Go Pack dostępne jako akcesoria.

W komplecie owiewka 
i 2 belki prostokątne.

Siatka bagażowa 
i torby Thule Go 

Pack dostępne jako 
akcesoria.



Bike





40

1

Przewieź swój rower 
od startu do mety.
Dreszcz emocji podczas karkołomnego zjazdu w dół zbocza, siód-
me poty wyciśnięte w maratońskim wyścigu czy cudowne odprę-
żenie podczas spokojnej przejażdżki wśród pól — rower to chyba 
najlepszy sposób, żeby doświadczyć natury. Nasze bagażniki 
pozwolą bezpiecznie przewieźć Twoje rowery na kolejną wyprawę. 
Pozwól nam zatem zająć się transportem rowerów, Ty zaś skup się 
wyłącznie na jeździe.

Wyzwania powinny zacząć się dopiero wtedy, gdy wsiądziesz 
na rower! 

Objaśnienie symboli

Maksymalna licz-
ba przewożonych 
rowerów.

Bagażnik zalecany do 
transportu rowerów 
elektrycznych, jak i innych 
ciężkich rowerów (do 30 kg).
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UCHWYTY ROWEROWE MONTOWANE NA DACHU, STR. 42

1  Projekt wyrażający profesjonalizm i pasję, atrakcyjny nawet bez ładunku. 2  Po 
ustawieniu na szynie rower pozostaje stabilnie oparty o ramię uchwytu, dzięki czemu 
można go umocować wygodnie bez podtrzymywania za pomocą pasków, używając 
pokrętła na poziomie dachu. 

BAGAŻNIKI ROWEROWE MONTOWANE NA HAKU HOLOWNICZYM, STR. 46

3  Opracowany z myślą o wygodnym załadunku i transporcie dużych, ciężkich 
rowerów bez potrzeby podnoszenia wysoko. 4  Umożliwia dostęp do bagażnika 
nawet z zamontowanymi rowerami.

BAGAŻNIKI ROWEROWE MONTOWANE NA TYLNYCH DRZWIACH, STR. 54

 Idealne rozwiązanie, gdy Twój samochód nie ma haka holowniczego, a musisz 
przetransportować wiele rowerów. 5  możliwość przewozu 2–4 rowerów. 6  Składa-
ny, łatwy do przechowywania. 



 Uchwyty montowane na 
dachu auta
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Thule ProRide
Jeśli szukasz najlepszego i najwygodniejszego 
uchwytu rowerowego montowanego na da-
chu auta, jedynym sensownym wyborem jest 
smukły, stylowy i wielokrotnie nagradzany Thule 
ProRide*. Unikatowa konstrukcja szyny i moco-
wań kół sprawia, że umieszczony w uchwycie 
rower przyjmuje stabilną pozycję, opierając się 
równocześnie o uniesione ramię uchwytu pod-
czas mocowania. Pokrętło umieszczone wygod-
nie na poziomie dachu auta pozwala na szybkie 
i łatwe zabezpieczenie roweru.

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 60.

CECHY UŻYTKOWE

1  Paski zębate z mechanizmem szybkiego uwalniania i ochraniacza-
mi obręczy pewnie utrzymują koła roweru. Regulowane do różnych 
rozmiarów opon.  możliwość łatwego montażu po obu stronach 
dachu auta. 2  Zamki zabezpieczające rower w uchwycie i uchwyt na 
bagażniku bazowym. 3  mieści ramy rowerowe do 100 mm.  Prze-
znaczony do rowerów o masie do 20 kg. 4  W komplecie adaptery 
rowka T (20 mm) umożliwiające montaż na belkach Thule WingBar 
Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar i Thule AeroBar.

Dodatki do uchwytu Thule ProRide

Linka z zamkiem Thule 538 zapewnia dodatkowe 
zabezpieczenie
Powlekana tworzywem stalowa linka o długości 180 cm 
zapewnia dodatkową ochronę przed kradzieżą.

* Zwycięzca w teście bagażników rowerowych montowanych 
na dachu przeprowadzonego przez renomowany niemiecki 
instytut badań konsumenckich StiWa (2004 i 2011), niemiecki 
automobilklub ADAC (2011) i niemieckie wydanie magazynu 
„BIKE” (2012).
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Thule OutRide
Nawet kiedy siedzisz za kierownicą, detale 
wskazują, że jesteś profesjonalistą. Nic lepiej nie 
podkreśli Twojej rowerowej pasji niż nasz zgrab-
ny uchwyt do mocowania roweru za przedni wi-
delec: Thule OutRide. Lekka, wygodna, aluminio-
wa konstrukcja i brak kontaktu z ramą sprawia, 
że jest to idealne rozwiązanie do przewozu ro-
werów wyposażonych w delikatne ramy, także 
tych wyposażonych w hamulce tarczowe.

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 60.

CECHY UŻYTKOWE

1  Prosty w regulacji, zatrzaskowy mechanizm mocowania do 
wszystkich typów widelców. 2  Pasek zębaty do mocowania tylnego 
koła regulowany do wszystkich rozmiarów opon. 3  W komplecie 
adapter do widelców z osią 20 mm. 4  Zamki zabezpieczające rower 
w uchwycie i uchwyt na bagażniku bazowym.  Przeznaczony 
do rowerów o masie do 17 kg.  W komplecie adaptery rowka T 
(20 mm) umożliwiające montaż na belkach Thule WingBar Edge, 
Thule WingBar, Thule SlideBar i Thule AeroBar.

Dodatki do uchwytu Thule OutRide

Linka z zamkiem Thule 538 zapewnia 
dodatkowe zabezpieczenie
Powlekana tworzywem stalowa linka o długości 180 cm 
zapewnia dodatkową ochronę przed kradzieżą.
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Thule FreeRide 
Jeśli szukasz prostego rozwiązania do przewo-
żenia rowerów na dachu, Thule freeRide jest 
doskonałym rozwiązaniem. Ten bagażnik jest 
funkcjonalny i łatwy w obsłudze. Sprawia, że 
cała podróż przebiega bez problemów. 

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 60.

CECHY UŻYTKOWE

1  Uchwyt ramy z mechanizmem szybkiego uwalniania pasuje do 
większości ram o średnicy do 80 mm. 2  Paski zębate z mechani-
zmem szybkiego uwalniania i ochraniaczami obręczy pewnie utrzy-
mują koła roweru. Regulowane do różnych rozmiarów opon. 3  Zamki 
zabezpieczające rower w uchwycie i uchwyt na bagażniku bazowym. 

 Przeznaczony do rowerów o masie do 17 kg. 4  W komplecie 
adaptery rowka T (20 mm) umożliwiające montaż na belkach Thule 
WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar i Thule AeroBar.

Dodatki do uchwytu Thule FreeRide

Linka z zamkiem Thule 538 zapewnia 
dodatkowe zabezpieczenie
Powlekana tworzywem stalowa linka o długości 180 cm 
zapewnia dodatkową ochronę przed kradzieżą.



 Bagażniki rowerowe 
montowane na haku 
holowniczym
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Thule EasyFold 
Nasz najwygodniejszy uchwyt rowerowy mon-
towany z tyłu pojazdu do wszystkich typów 
rowerów. Bagażnik można w kilka sekund 
zamontować na haku holowniczym i rozłożyć, 
wykonując tylko dwie proste operacje. Równo-
cześnie po złożeniu bagażnik Thule Easyfold 
ma najmniejsze wymiary spośród wszystkich 
w gamie Thule, co ułatwia przenoszenie i prze-
chowywanie.

CECHY UŻYTKOWE

 W pełni składany do łatwego montażu, obsługi i prze-
chowywania.  Duża ładowność pozwala przewozić rowe-
ry elektryczne.  Duża odległość między uchwytami kół 
zapewnia większy odstęp między rowerami. 1  mechanizm 
odchylania sterowany pedałem ułatwia dostęp do bagażni-
ka auta także z zamontowanymi rowerami. 2  mocowanie 
zamykane jedną ręką nie wymaga użycia dużej siły i ułatwia 
montaż bagażnika. 3  Odłączane uchwyty ramy uławiają 
i przyspieszają mocowanie rowerów.  Długie paski zębate 
i klamry z zapadką ułatwiają mocowanie kół. 4  Zintegro-
wane uchwyty ułatwiają przenoszenie bagażnika.  Duże 
uchwyty ram umożliwiają mocowanie ram okrągłych i owal-
nych (22–80 mm).  Zamki zabezpieczające bagażnik na 
haku i rowery w bagażniku.

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 60.

Dodatki do bagażnika Thule EasyFold

Torba Thule EasyFold 9311
Chroni Ciebie i samochód przed zabrudze-
niem podczas transportu i przechowywania 
bagażnika Thule EasyFold
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Thule EuroClassic G6 LED
Optymalne rozwiązanie dla rodzin szukających 
wszechstronnego bagażnika rowerowego klasy 
premium o dużej ładowności. Thule EuroClas-
sic G6 LED jest dostępny w dwóch wersjach 
do przewozu dwóch lub trzech rowerów, oba 
z możliwością montażu adaptera na dodatkowy 
rower. Wszechstronny bagażnik mieszczący 
wszystkie typy rowerów.

CECHY UŻYTKOWE

 Ładowność 25 kg na każdy rower pozwala na transport 
lżejszych rowerów elektrycznych. 1  mechanizm odchylania 
sterowany pedałem. 2  Szeroki kąt odchylania umożliwia 
otwieranie bardzo dużych tylnych drzwi (np. VW T5) 
nawet po zamocowaniu czterech rowerów. 3  mocowanie 
zamykane jedną ręką nie wymaga użycia dużej siły i ułatwia 
montaż bagażnika. 4  Odłączane uchwyty ramy ułatwiają 
i przyspieszają mocowanie rowerów. 5  Długie paski zębate 
z klamrami z zapadkami ułatwiają mocowanie kół.  Duże 
uchwyty ram umożliwiają mocowanie ram okrągłych i owal-
nych (22–80 mm). 6  Zamki zabezpieczające bagażnik na 
haku i rowery w bagażniku.

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 60.

Adapter rowerowy 
Thule EuroClassic G6 9281
Zwiększa ładowność o jeden rower. 
Pasuje do wszystkich rowerów 
i rozmiarów kół.

Dodatki do uchwytu Thule EuroClassic G6
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Thule EuroWay G2
Doskonały wybór dla szukających kompakto-
wego i lekkiego bagażnika rowerowego. Nowo-
czesny, wielokrotnie nagradzany bagażnik Thule 
EuroWay G2*, dzięki wykorzystaniu aluminium 
i innych lekkich, lecz wytrzymałych materia-
łów, waży zaledwie 13 kg. Dostępny w dwóch 
wersjach: Thule EuroWay G2 921 do przewozu 
dwóch rowerów i Thule EuroWay G2 923 do 
przewozu trzech rowerów.

CECHY UŻYTKOWE

1  mechanizm odchylania sterowany pedałem. 2  Łatwy 
dostęp do bagażnika auta także z zamontowanymi ro-
werami. 3  mocowanie zamykane jedną ręką nie wymaga 
użycia dużej siły i ułatwia montaż bagażnika. 4  Odłączane 
uchwyty ramy ułatwiają i przyspieszają mocowanie rowe-
rów. 5  Długie paski zębate z klamrami z zapadką ułatwiają 
mocowanie kół. 6  Składany na płasko, umożliwia wygodne 
przechowywanie i mieści się w bagażnikach większości aut. 

 Duże uchwyty ram umożliwiają mocowanie ram okrą-
głych i owalnych (22–80 mm).  Zamki zabezpieczające 
zewnętrzny rower i bagażnik na haku.

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 60.

*  Zdobywca nagrody Eurobike Award (2010), zwycięzca testów 
renomowanego niemieckiego instytutu badań konsumenckich StiWa 
i niemieckiego automobilklubu ADAC (2011) w kategorii bagażników 
rowerowych do montażu na haku holowniczym.
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Thule EuroRide
Thule EuroRide to funkcjonalny bagażnik rowe-
rowy, spełniający wszystkie podstawowe wyma-
gania. ma te same funkcje co inne bagażniki, ale 
w wersji uproszczonej. Dostępny w dwóch wer-
sjach: Thule EuroRide 941 do przewozu dwóch 
rowerów i Thule EuroRide 943 do przewozu 
trzech rowerów. 

CECHY UŻYTKOWE

1  funkcja odchylania ręcznego zapewnia szybki i wygod-
ny dostęp do bagażnika, także z zamontowanymi rowera-
mi.  Uchwyt do szybkiego montażu pozwala zamocować 
bagażnik do haka holowniczego za pomocą kilku obrotów. 

 Przesuwane uchwyty kół z miękkimi paskami.  Stabilne 
uchwyty na ramy rowerów (do 70 mm).  Zamek zabez-
pieczający bagażnik na haku holowniczym oraz możliwość 
zabezpieczenia rowerów za pomocą gałki z zamkiem Thule 
526 (opcja).

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 60.
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Thule EuroPower
Rowery elektryczne, zjazdowe i inne ciężkie 
rowery wymagają specjalnych rozwiązań trans-
portowych. Thule EuroPower spełnia wszystkie 
niezbędne kryteria: jest wytrzymały, stabilny 
i wyjątkowo ładowny. Odległość między szy-
nami na koła jest bardzo duża, co zwiększa 
odstęp między rowerami. Bagażnik mieści 
rowery wszystkich typów z kołami o dowolnych 
rozmiarach.

CECHY UŻYTKOWE

 Ładowność 2 x 30 kg umożliwia transport rowerów elek-
trycznych.  Bardzo duża odległość między uchwytami 
kół zapewnia większy odstęp między rowerami. 1  mecha-
nizm odchylania sterowany pedałem ułatwia dostęp do ba-
gażnika auta także z zamontowanymi rowerami. 2  moco-
wanie zamykane jedną ręką nie wymaga użycia dużej siły 
i ułatwia montaż bagażnika. 3  Odłączane uchwyty ramy 
ułatwiają i przyspieszają mocowanie rowerów. 4  Długie 
paski zębate z klamrami z zapadką ułatwiają mocowanie 
kół.  Duże uchwyty ram umożliwiają mocowanie ram 
okrągłych i owalnych (22–80 mm).  Zamki zabezpieczają-
ce zewnętrzny rower i bagażnik na haku.

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 61.
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Thule EuroClick G2
Bagażnik rowerowy do pojazdów, które konstruk-
cyjnie nie są przystosowane do holowania przyczep. 
Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do 
zamontowania bagażnika w samochodzie niewypo-
sażonym w hak holowniczy czy aucie hybrydowym.

Ten innowacyjny bagażnik rowerowy składa się 
z dwóch elementów:

 Bagażnik rowerowy Thule EuroClick G2 919 z mocowaniem do gniazda 
haka zainstalowanego w aucie.  Belka montażowa do auta wraz z oka-
blowaniem, z wtyczką 13-bolcową — montaż w serwisie samochodowym. 

CECHY UŻYTKOWE

 Kompatybilny z gniazdem wypinanego haka holownicze-
go Thule.  Lekka i kompaktowa platforma do codziennego 
użytku.  Składany na płasko umożliwia wygodne przechowy-
wanie; mieści się w bagażnikach większości aut.  mechanizm 
odchylania sterowany pedałem ułatwia dostęp do bagażnika 
auta, także z zamontowanymi rowerami.  Odłączane uchwyty 
ułatwiają i przyspieszają mocowanie rowerów.  Długie paski 
zębate z klamrami z zapadką ułatwiają mocowanie kół.  Duże 
uchwyty ram umożliwiają mocowanie ram okrągłych i owalnych 
(22–80 mm).  Zamki zabezpieczające zewnętrzny rower i ba-
gażnik w gnieździe haka.

W przewodniku Thule Fit Guide lub na www.thule.com dobierz bagażnik 
odpowiedni do Twojego auta.

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 61.

Thule RideOn
Nasz podstawowy odchylany bagażnik do przewozu 
rowerów.

CECHY UŻYTKOWE

 Obsługiwany ręcznie mechanizm odchylania ułatwia dostęp 
do bagażnika, nawet z zamontowanymi rowerami. 

 Sprytne mocowanie pasuje do większości haków. 
 miękkie paski do mocowania rowerów. 

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 61.
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Thule HangOn
Podstawowy i łatwy w użyciu bagażnik do przewozu 
3–4 rowerów. Dostępny w dwóch rozmiarach: Thule 
972 i 974 do przewozu trzech rowerów i Thule 9708 
do przewozu czterech rowerów.

CECHY UŻYTKOWE

 Solidne mocowanie na haku niewymagające wstępnej regu-
lacji.  miękkie i solidne uchwyty ramy.  Rowery zamocowane 
na wygodnej wysokości.  Wstępnie zmontowany z taśmą i od-
blaskami poprawiającymi bezpieczeństwo.  Składany ułatwia 
przechowywanie.  Thule 972/9708 odchylane, umożliwiają 
dostęp do bagażnika.  Thule 972/974 przygotowane do mon-
tażu dodatkowej tablicy oświetleniowej 976 z adapterem 9761 
(nie pasuje do 9708). 

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 61.

Thule Xpress 970
Podstawowy, szybki w montażu i łatwy w obsłudze 
uchwyt do przewozu dwóch rowerów. Umieszczony 
w bagażniku auta ułatwi transport rowerów na krót-
kich dystansach np. do szkoły i z powrotem.

CECHY UŻYTKOWE

 miękkie i solidne uchwyty ramy.  Rowery zamocowane na 
wygodnej wysokości.  Wstępnie zmontowany z taśmą i od-
blaskami podnoszącymi poziom bezpieczeństwa.  Składany 
ułatwia przechowywanie.  możliwość montażu dodatkowej 
tablicy oświetleniowej 976 z adapterem 9761. 

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 61.



 Bagażniki rowerowe 
montowane na tylnych 
drzwiach
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Thule BackPac
Wysokiej klasy bagażnik zaprojektowany do 
montażu na vanach, minibusach i minivanach. 
Dzięki wysokiej pozycji bagażnika po załadowa-
niu rowerów światła tylne i tablica rejestracyjna 
są widoczne. Dodanie adapterów umożliwia 
zwiększenie ładowności do trzech lub czterech 
rowerów.

CECHY UŻYTKOWE

 Zestawy dopasowujące bagażnik do konkretnych modeli 
aut.  Wszystkie elementy stykające się z nadwoziem auta 
są pokryte zabezpieczającą gumową warstwą ochron-
ną. 1  Odłączane uchwyty ramy ułatwiają i przyspieszają 
mocowanie rowerów. 2  Paski z szybkim demontażem 
regulowane do kół o różnej wielkości. 3  mieści dwa, trzy 
lub cztery rowery z dodatkowymi adapterami.  Rozsuwa-
ne szyny do montażu dużych rowerów.  Składany ułatwia 
przechowywanie.  Zamek zabezpieczający zewnętrzny 
rower, możliwość zabezpieczenia bagażnika na aucie do-
datkowym zamkiem Thule 567 (opcja).

W przewodniku Thule Fit Guide lub na www.thule.com dobierz 
bagażnik odpowiedni do Twojego auta.

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 61.

Dodatki do bagażnika Thule BackPac

Chcesz przewieźć dwa dodatkowe rowery? 
Adapter Thule 973-23 zwiększa pojemność bagażnika 
Thule BackPac z dwóch do trzech rowerów, a Thule 973-24 
umożliwia transport kolejnego, czwartego roweru.
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Thule ClipOn High
Szybki w montażu, składany bagażnik do przewozu 
dwóch rowerów do aut typu hatchback i kombi. 
Dzięki wysokiej pozycji bagażnika po załadowaniu 
rowerów światła tylne i tablica rejestracyjna są 
widoczne.

CECHY UŻYTKOWE

 Wszystkie elementy stykające się z nadwoziem auta są 
pokryte zabezpieczającą gumową warstwą ochronną. 1  Łatwy 
montaż na tylnych drzwiach auta dzięki unikatowemu, opaten-
towanemu mechanizmowi zatrzaskowemu. 2  Szybko odpinane 
pasy, regulowane do kół o różnej wielkości.  Rozsuwane szyny 
do montażu dużych rowerów. 3  możliwość szybkiego złożenia 
ułatwia przechowywanie.  Zamek zabezpieczający zewnętrzny 
rower w bagażniku.

W przewodniku Thule Fit Guide lub na www.thule.com dobierz bagażnik 
odpowiedni do Twojego auta.

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 61.

Thule ClipOn
Bagażnik do przewozu trzech rowerów 
z innowacyjnym, zatrzaskowym mechanizmem 
montażu, doskonały do aut typu hatchback i kombi.

CECHY UŻYTKOWE

 Wszystkie elementy stykające się z nadwoziem auta są 
pokryte zabezpieczającą gumową warstwą ochronną. 1  Łatwy 
montaż na tylnych drzwiach auta dzięki unikatowemu, opaten-
towanemu mechanizmowi zatrzaskowemu. 2  możliwość szyb-
kiego złożenia ułatwia przechowywanie. 3  możliwość montażu 
dodatkowej tablicy oświetleniowej Thule 976.
 
W przewodniku Thule Fit Guide lub na www.thule.com dobierz bagażnik 
odpowiedni do Twojego auta.

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 61.
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Thule FreeWay
Podstawowy bagażnik do przewozu trzech rowerów 
na tylnych drzwiach aut typu hatchback i sedan.

CECHY UŻYTKOWE

 Wszystkie elementy stykające się z nadwoziem auta są pokry-
te zabezpieczającą gumową warstwą ochronną.  możliwość 
montażu dodatkowej tablicy oświetleniowej Thule 976.

W przewodniku Thule Fit Guide lub na www.thule.com dobierz bagażnik 
odpowiedni do Twojego auta.

AKCESORIA NA STR. 58–59.

DANE TECHNICZNE NA STR. 61.

Thule InDoor
Najlepszy sposób przewożenia rowerów wewnątrz 
auta lub przechowywania ich w domu bądź w gara-
żu.

CECHY UŻYTKOWE

 W przypadku niektórych aut można zmieścić trzy rowery, 
montując adapter Indoor Thule 593.

W przewodniku Thule Fit Guide lub na www.thule.com dobierz bagażnik 
odpowiedni do Twojego auta.

DANE TECHNICZNE NA STR. 61.
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9906
7-to-13 Pin Adapter

510-0083
120x120 mm

Trzecie światło STOP Thule 9902
Dodatek do aut, w których bagażnik lub rowery 
zasłaniają fabryczne trzecie światło STOP. 
Zaprojektowany specjalnie do mocowania na 
bagażnikach rowerowych Thule montowanych 
z tyłu lub do ramy przewożonego roweru.

Adapter Thule 9906
Do włączenia wtyczki elektrycznej wyposażonej 
w 13 bolców do gniazda z 7 bolcami.

Adapter Thule 9907
Do włączenia wtyczki elektrycznej wyposażonej 
w 7 bolców do gniazda z 13 bolcami. 

Tablica rejestracyjna Thule 9762
Czysta, biała tablica do umocowania w uchwycie 
tablicy oświetleniowej bagażnika rowerowego. 
Numer rejestracyjny można napisać na niej 
ręcznie lub nakleić.

Tablica oświetleniowa Thule 976
Zastępuje tylne światła auta zasłonięte bagażni-
kiem rowerowym lub rowerami. Łatwy montaż 
z adapterem Thule 9761 (Thule HangOn 972/974, 
i Thule Xpress 970) lub za pomocą taśm (Thule 
BoltOn 9708).

Adapter ramy Thule 981
Teleskopowy adapter ułatwiający transport 
rowerów o nietypowych ramach, rowerów dam-
skich oraz BMX-ów. Rower mocuje się w miejscu 
pomiędzy siodełkiem a kierownicą. Przeznaczo-
ny do rowerów wieszanych za ramę.

Rampa załadunkowa Thule 
9152
Wygodna zdejmowana rampa uła-
twiająca załadunek i rozładunek 
rowerów. Współpracuje z Thule 
EasyFold, EuroPower, EuroClassic 
G6 LED i EuroWay G2.

Adapter ramy Thule 982
Adapter ułatwiający transport rowerów o 
nietypowych ramach, rowerów damskich oraz 
BMX-ów. Nadaje się również do przewożenia 
delikatnych ram karbonowych wymagających 
dodatkowej ochrony. Dla bagażników, w których 
rower przewozi się w pozycji stojącej na plat-
formie.

Adapter Thule Off-Road 
9042 i 9202
Adapter 9042 do zamontowa-
nia Thule EuroClassic G6 LED 
(i Thule EuroClassic G5) do 
samochodów z kołem zapa-
sowym na zewnątrz. Adapter 
9202 do bagażnika Thule 
EuroWay G2.

Adapter rowerowy Thule EuroClassic G5/G6 9281
Zwiększ ładowność swojego uchwytu Thule EuroClassic 
G5/G6 o jeden rower dzięki adapterowi Thule 928-1. Pasu-
je do wszystkich rowerów i rozmiarów kół.

Adapter do kół Thule 9772
Dodatkowa ochrona kół rowerów szosowych 
i górskich. Umieszczony między paskiem mo-
cującym koło a obręczą, zabezpiecza ją przed 
uszkodzeniem i dodatkowo stabilizuje mocowa-
nie węższej obręczy roweru szosowego.

Dodatki do bagażnika rowerowego

Torba Thule EasyFold 
931-1
Chroni Ciebie i Twój samochód 
przed zabrudzeniem podczas 
transportu i przechowywania 
bagażnika Thule EasyFold.
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Torba na koło rowerowe Thule 563 XL
Wysokiej jakości torba do przechowywania 
i transportowania koła rowerowego. Wzmoc-
nienia chroniące piastę i szprychy. Wewnętrzna 
kieszeń na narzędzia i inne drobiazgi. Mocny 
nylonowy uchwyt. Doskonały dodatek do 
uchwytu Thule OutRide. Do kół o rozmiarach 
do 29 cali/∅ 74 cm.

Uchwyt do koła Thule 545-2
Uchwyt do przewozu przedniego koła 
roweru ze standardową osią. Także do kół 
z zaciskiem hamulca tarczowego. Dosko-
nały dodatek do uchwytu Thule OutRide. 
Składany, gdy nie jest potrzebny. Pasuje 
do belek Thule WingBar Edge, WingBar, 
SlideBar, AeroBar i SquareBar.

Adapter do osi 15 mm Thule 561-1
Do uchwytu Thule OutRide 561 i rowe-
rów o średnicy osi 15 mm.

Wieszak ścienny Thule 9771
Do wygodnego przechowywania 
rowerów i bagażników rowerowych. 
Ładowność: 40 kg.

Stojak rowerowy 
Thule Bike Stacker 5781
Wolnostojący stojak na dwa rowery. 
Wieszaki mają regulowaną wysokość 
i są wyposażone w uchwyty w kształcie 
litery V. 

Kufer Thule BikeCase 836
Do przewozu jednego roweru szosowego lub górskiego. w komplecie: 2 
wkładki piankowe, plastikowa przekładka ochronna, worek na akcesoria, 
torba na narzędzia, pokrowiec na łańcuch. Wymiary wewnętrzne: 
114x74x24 cm. Wymiary zewnętrzne: 119x77x26 cm.

Gałka z zamkiem Thule 526/527
Gałka z zamkiem do bagażników rowe-
rowych montowanych z tyłu. Zabezpie-
cza uchwyt ramy. 
Thule 526, 2 szt. 
Thule 527, 4 szt.

Zamek Thule 957
Do zabezpieczenia na haku bagażników 
Thule HangOn i RideOn.

Thule SlideBar 891-893
Belka Thule SlideBar ułatwia ładowanie rowerów na 
dach samochodu, ponieważ wysuwa się poza obrys 
pojazdu. Więcej informacji znajduje się na str. 14.

Linka z zamkiem Thule 538
Pokryta tworzywem linka stalowa o dłu-
gości 180 cm, którą można spiąć niemal 
wszystko. Zabezpieczona zamkiem.

Thule One-Key System
Pozbądź się pęku kluczy: skorzystaj z systemu Thule 
One Key System i używaj jednego klucza do wszystkich 
produktów Thule. Oferujemy zestawy złożone z 4, 6, 
8 i 12 wkładek. Więcej informacji znajdziesz na stronie 
www.thule.com.
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Uchwyty rowerowe 
montowane na 
dachu auta

1   Pasuje do belek WingBar Edge, 
WingBar, SlideBar i AeroBar.

2   Pasuje m.in. do oryginalnych 
bagażników bazowych 
niektórych modeli BmW 
i Renault.

Uchwyty rowerowe 
montowane na haku 
holowniczym
Nazwa Thule EasyFold Thule EuroClassic G6 LED Thule EuroWay G2 Thule EuroRide Thule EuroPower Thule EuroClick G2 Thule RideOn Thule HangOn Thule Xpress

932 928 929 921 923 941 943 916 919 9502 9503 972 9708 974 970

Maks. liczba rowerów 2
2 (3 z adapterem 

928-1)
3 (4 z adapterem 

928-1)
2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2

Ładowność (kg) 60 51 60 46 51 36 45 60 46 30 45 45 60 45 30

Maks. masa roweru (kg) 30 25 25 24 24 20 20 30 24 17 17 15 15 15 15

Odstęp między kołami (cm) 22 20 20 19 19 17 17 25 19 15 15

Wymiary (cm)
123 x 61

(31 x 61 x 68 po 
złożeniu)

137 x 48 137 x 65 102 x 55 102 x 73 105 x 58 105 x 75 118 x 63 102 x 55 105 x 55 105 x 75 47 x 54 47 x 64 47 x 54 50 x 54

Masa (kg) 16,9 17,4 20,5 12,7 15,8 14,1 17,9 18,4 17,0 9,5 12 7,2 10,3 7,2 4,3

Średnica ramy (mm) 22–80 22–80 22–80 22–80 22–80 20–70 22–80 22–80 Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny

Montaż koła na regulowanych 
wspornikach

Klamry z regulacją 
naciągu

Klamry z regula-
cją naciągu

Klamry z regula-
cją naciągu

Klamry z regula-
cją naciągu

Klamry z regula-
cją naciągu

Regulowane paski 
zębate

Regulowane paski 
zębate

Klamry z regulacją 
naciągu

Klamry z regulacją naciągu
Regulowane paski 

zębate
Regulowane paski 

zębate

Odłączane uchwyty ramy • • • • • • •

Zamknięcie roweru w bagażniku • • • • • Akcesorium 526/527 • • Akcesorium 538 Akcesorium 538 Akcesorium 538

Zamknięcie bagażnika na haku • • • • • • • • • Akcesorium 957 Akcesorium 957 Kłódka

Możliwość odchylania z rowerami Uruchamiana pedałem
Uruchamiana 

pedałem
Uruchamiana 

pedałem
Uruchamiana 

pedałem
Uruchamiana 

pedałem
Uruchamiana ręcznie Uruchamiana pedałem Uruchamiana pedałem Uruchamiana ręcznie Uruchamiana ręcznie

Do użytku z rampą załadunkową 9152 • • • • • • •

Montaż na autach z kołem zapasowym 
na tylnych drzwiach

Z dostępnym oddzielnie adapterem 
9042

Z dostępnym oddzielnie adapterem 
9202

Z dostępnym oddzielnie 
adapterem 9042

Z dostępnym oddzielnie adapterem 9202

Oświetlenie tylne • LED • • • • • • • • Akcesorium 976 Akcesorium 976

Złącze elektryczne
7-bolcowe (13-bol-
cowe z adapterem 

9907)

13-bolcowe  
(7-bolcowe z adapterem 9906)

7-bolcowe  
(13-bolcowe z adapterem 9907)

7-bolcowe  
(13-bolcowe z adapterem 9907)

7-bolcowe (13-bolcowe 
z adapterem 9907)

13-bolcowe  
(7-bolcowe z adapterem 9906)

7-bolcowe  
(13-bolcowe z adapterem 9907)

Atest TÜV/EuroBe • • • •

Spełnia wymagania norm City Crash • • • • • • • • • • • • • •

Informacje dodatkowe Dostępne trzecie światło STOP 9902.
Maks. masa jednego roweru 

z adapterem 928-1: 15 kg.

Do zastosowania z belką montażową. 
Patrz przewodnik Thule Fit Guide.

Adapter 9761 niezbędny do montażu 
dodatkowej tablicy oświetleniowej 976 na 

972 i 974.

W komplecie taśmy 
do mocowania 

rowerów.

Nazwa Thule ProRide Thule OutRide Thule FreeRide

591 561 532

Maks. liczba rowerów 1 1 1

Ładowność (kg) 20 17 17

Montaż roweru Rama/koło Przedni widelec/tylne koło Rama/koło

Średnica ramy (mm) ∅ do 100* Dowolny ∅ 22–70*

Rozmiar opony z obręczą Dowolny Dowolny Dowolny

Samoczynna regulacja uchwytu ramy •

Regulowane paski zębate 
do kół

• • •

Zamknięcie roweru w uchwycie • • •

Zamknięcie uchwytu na 
bagażniku bazowym

• • •

Montaż z prawej lub lewej strony • • •

Pasuje do belek Wing, Slide i AeroBar • • •

Pasuje do belek SquareBar • • •

Adapter do rowka T (20 x 20 mm)1 W komplecie W komplecie W komplecie

Adapter do rowka T (30 x 23 mm)2 889-1 889-3 889-3

Atest TÜV • • •

Spełnia wymagania norm City Crash • • •

Informacje dodatkowe Aluminium. 
Bardzo łatwy montaż. 

*Ramy okrągłe 22–80 mm, 
ramy owalne 80 x 100 mm.

Aluminium. 
Także do rowerów z hamulcami 
tarczowymi. w komplecie ada-

pter do widelców z osią 20 mm.

*Ramy owalne maks. 65x80 mm.
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Uchwyty rowerowe 
montowane na 
tylnych drzwiach

Nazwa Thule EasyFold Thule EuroClassic G6 LED Thule EuroWay G2 Thule EuroRide Thule EuroPower Thule EuroClick G2 Thule RideOn Thule HangOn Thule Xpress

932 928 929 921 923 941 943 916 919 9502 9503 972 9708 974 970

Maks. liczba rowerów 2
2 (3 z adapterem 

928-1)
3 (4 z adapterem 

928-1)
2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2

Ładowność (kg) 60 51 60 46 51 36 45 60 46 30 45 45 60 45 30

Maks. masa roweru (kg) 30 25 25 24 24 20 20 30 24 17 17 15 15 15 15

Odstęp między kołami (cm) 22 20 20 19 19 17 17 25 19 15 15

Wymiary (cm)
123 x 61

(31 x 61 x 68 po 
złożeniu)

137 x 48 137 x 65 102 x 55 102 x 73 105 x 58 105 x 75 118 x 63 102 x 55 105 x 55 105 x 75 47 x 54 47 x 64 47 x 54 50 x 54

Masa (kg) 16,9 17,4 20,5 12,7 15,8 14,1 17,9 18,4 17,0 9,5 12 7,2 10,3 7,2 4,3

Średnica ramy (mm) 22–80 22–80 22–80 22–80 22–80 20–70 22–80 22–80 Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny

Montaż koła na regulowanych 
wspornikach

Klamry z regulacją 
naciągu

Klamry z regula-
cją naciągu

Klamry z regula-
cją naciągu

Klamry z regula-
cją naciągu

Klamry z regula-
cją naciągu

Regulowane paski 
zębate

Regulowane paski 
zębate

Klamry z regulacją 
naciągu

Klamry z regulacją naciągu
Regulowane paski 

zębate
Regulowane paski 

zębate

Odłączane uchwyty ramy • • • • • • •

Zamknięcie roweru w bagażniku • • • • • Akcesorium 526/527 • • Akcesorium 538 Akcesorium 538 Akcesorium 538

Zamknięcie bagażnika na haku • • • • • • • • • Akcesorium 957 Akcesorium 957 Kłódka

Możliwość odchylania z rowerami Uruchamiana pedałem
Uruchamiana 

pedałem
Uruchamiana 

pedałem
Uruchamiana 

pedałem
Uruchamiana 

pedałem
Uruchamiana ręcznie Uruchamiana pedałem Uruchamiana pedałem Uruchamiana ręcznie Uruchamiana ręcznie

Do użytku z rampą załadunkową 9152 • • • • • • •

Montaż na autach z kołem zapasowym 
na tylnych drzwiach

Z dostępnym oddzielnie adapterem 
9042

Z dostępnym oddzielnie adapterem 
9202

Z dostępnym oddzielnie 
adapterem 9042

Z dostępnym oddzielnie adapterem 9202

Oświetlenie tylne • LED • • • • • • • • Akcesorium 976 Akcesorium 976

Złącze elektryczne
7-bolcowe (13-bol-
cowe z adapterem 

9907)

13-bolcowe 
(7-bolcowe z adapterem 9906)

7-bolcowe 
(13-bolcowe z adapterem 9907)

7-bolcowe 
(13-bolcowe z adapterem 9907)

7-bolcowe (13-bolcowe 
z adapterem 9907)

13-bolcowe 
(7-bolcowe z adapterem 9906)

7-bolcowe 
(13-bolcowe z adapterem 9907)

Atest TÜV/EuroBe • • • •

Spełnia wymagania norm City Crash • • • • • • • • • • • • • •

Informacje dodatkowe Dostępne trzecie światło STOP 9902.
Maks. masa jednego roweru 

z adapterem 928-1: 15 kg.

Do zastosowania z belką montażową. 
Patrz przewodnik Thule Fit Guide.

Adapter 9761 niezbędny do montażu 
dodatkowej tablicy oświetleniowej 976 na 

972 i 974.

W komplecie taśmy 
do mocowania 

rowerów.

Nazwa Thule
BackPac

Thule 
ClipOn High

Thule 
ClipOn

Thule
FreeWay

Thule
Indoor

973 9105 9106 9103 9104 968 592

Maks. liczba rowerów

2 (3 z adapterem 
Thule 973-23, 4 

z adapterami Thu-
le 973-23 + Thule 

973-24)

2 2 3 3 3
2 (3 z adapterem 

Thule 593)

Ładowność (kg) 60 30 30 45 45 45

Masa (kg) 14 10 12,9 6,1 7,1 5,1

Montaż bagażnika
Z zestawem 

dopasowującym 
BackPac

Zatrzaskowy mechanizm montujący Zatrzaskowy mechanizm montujący
Regulowane paski 

zębate
Wewnątrz auta

Średnica ramy (mm) 22–80 22–80 Dowolny Dowolny Dowolny

Rozmiar opony z obręczą Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny Dowolny

Uchwyty ramy pokryte gumą • • • • • •

Odłączane uchwyty ramy • • •

Montaż koła na regulowanych 
wspornikach

Paski zębate Paski zębate

Zamknięcie roweru w bagażniku • • • Akcesorium 538 Akcesorium 538

Zamknięcie bagażnika na aucie Akcesorium 567

Dostęp do bagażnika auta z za-
montowanymi rowerami

• • • • • • •

Atest TÜV • • • •

Informacje dodatkowe Nie przesłania tyl-
nych świateł ani

tablicy rejestracyj-
nej auta.

Nie przesłania tylnych świateł ani tabli-
cy rejestracyjnej auta. 

Dostępne trzecie światło STOP 9902

Łatwy montaż z regulacją siły 
zamykania.

W komplecie solidne taśmy do 
mocowania rowerów.

W komplecie 
solidne taśmy 
do mocowania 

rowerów.
Pasuje także do 

sedanów.

Aluminium. 
Do montażu 

wewnątrz auta.

W przewodniku Thule fit Guide lub na www.thule.com dobierz bagażnik odpowiedni do Twojego auta.
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4

Nad wodę, aż po 
horyzont.
Ludzie od wieków starali się ujarzmić wodę, a spośród wielu mają-
cych pomóc w tym wynalazków kajaki, deski windsurfingowe, czy 
wakeboardy wydają się dziś najbardziej ekscytujące. misją firmy 
Thule jest dostarczenie tego sprzętu nad wodę za pomocą dosko-
nale zaprojektowanych, bezpiecznych i łatwych w montażu uchwy-
tów wyposażonych w wytrzymałe taśmy i podkładki ochronne. 
Sprzęt dojedzie tam z Tobą bezpiecznie i sprawnie. Teraz już tylko 
od Ciebie zależy, czy popłyniesz z prądem czy pod prąd.
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6

CECHY UŻYTKOWE

1  Wygodna uchylna rampa ułatwia ładowanie i zdejmowanie kajaka. 2  Unikatowa, 
rozsuwana konstrukcja ze zintegrowaną taśmą. 3  Zaczep Thule Quick Draw do auta 
i łodzi, mocno dociągnij i w drogę. Dostępny w komplecie po dwie sztuki. Dosko-
nały do zabezpieczania dziobu i rufy. 4  Innowacyjna taśma wyposażona w zamek, 
zabezpieczająca przed kradzieżą kajak i inny sprzęt przymocowany do bagażnika 
dachowego. 5  Wyciąg Thule Boxlift 571 ułatwia zdejmowanie boxu z dachu auta 
i pozwala na przechowywanie go pod sufitem garażu. Doskonały także do kajaków 
i desek windsurfingowych. 6  Wielofunkcyjny uchwyt Thule 855 mieści nawet trzy 
wiosła, pagaje, maszty itp.
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Thule K-Guard 840
Thule K-Guard to synonim bezpieczeństwa 
i prawdopodobnie najlepsze rozwiązanie do 
transportu kajaków. Szybciej załadujesz i wyła-
dujesz sprzęt i więcej czasu spędzisz na wodzie.

DANE TECHNICZNE NA STR. 68.

CECHY UŻYTKOWE

1  Gumowe wsporniki przystosowują się do różnych kształtów 
kajaków, równomiernie rozkładając nacisk na całym kadłubie kajaka. 
2  Pierwszy uchwyt, w którym zamek zabezpiecza zarówno mocowa-
nie do bagażnika bazowego, jak i kajak zamykaną taśmą ze stalo-
wym rdzeniem. 3  Wygodna uchylna rampa ułatwiająca ładowanie 
i zdejmowania kajaku.  montaż w rowku T w belce Thule SlideBar, 
WingBar lub AeroBar lub obejmami wokół belki SquareBar.  Bardzo 
szybki i łatwy montaż na bagażniku dachowym.  Eleganckie alumi-
niowe kołyski.  Atest City Crash dla kajaków o masie do 45 kg.

Dodatki do uchwytu Thule K-Guard

Thule SlideBar 891-893
Belka Thule SlideBar ułatwia ładowanie rowerów, kajaków 
i kanoe, ponieważ wysuwa się poza obrys samochodu. Więcej 
informacji znajduje się na str. 14.
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Thule SUP Taxi 810
Uchwyt klasy premium na deskę z wiosłem 
(Stand-Up Paddleboard — SUP) z uniwersalnym 
i bezpiecznym mocowaniem.

CECHY UŻYTKOWE

 Unikatowa, rozsuwana konstrukcja pozwala dopasować 
uchwyt do desek o szerokości 700–860 mm.  Wytrzy-
małe taśmy wzmocnione stalową linką i sprężynowy zamek 
zapewniają deskom maksymalne zabezpieczenie.  Zinte-
growana taśma mocująca ułatwia załadunek.  miękka 
podkładka, odporna na różne warunki atmosferyczne, 
chroni deski podczas transportu.  4 zamki One-Key™ 
(w zestawie), 2 do taśm mocujących i 2 do systemu 
 Speed-Link™.  System Speed-Link™ ułatwia mocowanie 
uchwytu do bagażnika bazowego bez użycia narzędzi. 

 mieści dwie deski.

DANE TECHNICZNE NA STR. 69.

Thule Hull-a-Port Pro 837
Ukośny uchwyt klasy premium łączy maksymal-
ną wytrzymałość i ochronę sprzętu oraz dosko-
nałą funkcjonalność dzięki możliwości złożenia 
do poziomu dachu auta, gdy jest nieużywany.

CECHY UŻYTKOWE

 Składany do poziomu bagażnika bazowego, umożliwia 
wjazd do garażu bez konieczności demontażu.  Stabil-
na kompaktowa konstrukcja.  Grube filcowe podkładki 
chroniące kadłub.  Solidne taśmy pewnie trzymają kajak. 

 Gumowe osłony klamer chronią kadłub i samochód 
podczas załadunku i transportu.  Atestowany dla kajaków 
o masie do 45 kg.

DANE TECHNICZNE NA STR. 68.

Thule Hull-a-Port 835-1
Ta standardowa kołyska w kształcie litery J 
zapewnia doskonałe warunki transportowe 
i ochronę sprzętu dzięki regulowanej podkładce 
z 4 punktami podparcia i stalowej konstrukcji.

CECHY UŻYTKOWE

 Szeroko rozwarty profil w kształcie litery J ułatwia zała-
dunek i rozładunek.  Stabilna kompaktowa konstrukcja. 

 Grube filcowe podkładki chroniące kadłub.  Solidne 
taśmy pewnie trzymają kajak.  Gumowe osłony klamer 
chronią kadłub i samochód podczas załadunku i transportu. 

 Atest dla kajaków o masie do 45 kg.

DANE TECHNICZNE NA STR. 68.
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Uchwyt na kajak Thule 874
Dopasowuje się do kształtu kajaka.

CECHY UŻYTKOWE

 Cztery regulowane, pokryte gumą pod-
pory stabilizują kajak podczas transportu. 

 Solidne taśmy pewnie trzymają kajak. 
 Gumowe osłony klamer chronią kadłub 

i samochód podczas załadunku i transportu. 
 Łatwy montaż na belce Thule SquareBar 

i belkach z rowkiem T (adapter w komple-
cie).

Thule Hydroglide 873
Łatwa, jednoosobowa obsługa.

CECHY UŻYTKOWE

 Pokryte filcem tylne wsporniki ułatwia-
jące samodzielne wsunięcie kajaka na dach 
auta.  Solidne taśmy mocujące i pokryte 
gumą przednie wsporniki pewnie trzymają 
kajak.  Gumowe osłony klamer chronią 
kadłub i samochód podczas załadunku 
i transportu.  Łatwy montaż na belce Thu-
le SquareBar i belkach z rowkiem T(adapter 
w komplecie).

Uchwyt na kajak 
Thule 520-1
mieści 1–2 kajaków, a także małych 
łodzi lub desek surfingowych. 

CECHY UŻYTKOWE

 Taśmy 2x275 cm w komplecie.  Polipro-
pylenowa osłona klamry.  Łatwy montaż 
na belce Thule SquareBar i belkach z row-
kiem T (adapter w komplecie).

Uchwyty do 
przewożenia sprzętu 
wodnego

1  montowany wokół belek i w rowku T w przypadku Thule SlideBar z adapterem 886.

Nazwa Thule
K-Guard

Thule
Hull-a-Port Pro

Thule
Hull-a-Port

Thule
uchwyt na kajak

Thule
Hydroglide

Thule
podpora na kajak

Thule
uchwyt na kanoe

Thule
Sup Taxi

Thule
uchwyt windsurfingowy

Thule
uchwyt surfingowy

uniwersalny uchwyt

840 837 835-1 874 873  520-1 579 810 533 833 832 855

Ładunek Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kanoe
Deska do pływania 

z wiosłem
Deska windsurfingowa i maszt Deska surfingowa Maszt, wiosło itp.

Ładowność 45 kg 1 kajak 1 kajak 1 kajak 1 kajak  2 kajaki 1 kanoe 25 kg lub 2 deski SUP 1 deska + 2 maszty 1-2 deski 1-3 wiosła

Długość taśmy (cm) 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 400 2 x 400 2 x 275 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 180 2 x 35

Gumowa osłona klamry • • • • •  • • • •

Mieści maszty o wszystkich rozmiarach • • Do 10 cm średnicy

Inny ładunek
Deska surfingowa lub 

mała łódź
Deska surfingowa lub 

mała łódź
Deska surfingowa lub 

mała łódź
 Deska surfingowa lub 

mała łódź
Mała łódź Deski surfingowe Maszty itp.

Zamek • Akcesorium 841 lub 538 Akcesorium 841 lub 538 Akcesorium 841 lub 538 Akcesorium 841 lub 538 Akcesorium 841 Akcesorium 841 lub 538 • Akcesorium 841 lub 538 Akcesorium 841 lub 538 •

Pasuje do belek Wing, Slide, AeroBar 
i ProBar

• •1 •1 • • • • • • •

Pasuje do belek SquareBar • • • • • • • • • • •

Atest TÜV • • • • • • • • • •
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Mata Waterslide 
839
Ochrona dachu w czasie 
ładowania i zdejmowa-
nia. Spód antypoślizgowy 
i dwa uchwyty przytrzymują matę na 
miejscu. Gładka powierzchnia chroni 
łódź i pojazd.

Uchwyt na kanoe Thule 579
Bagażnik zaprojektowany do prze-
wozu kanoe i innych małych łodzi.

CECHY UŻYTKOWE

 miękkie podkładki ochronne.  Solidne 
taśmy mocujące.  Do przewozu jednego 
kanoe lub małej łodzi.

Thule Eye 
Bolt 320
Montując uchwyt na belce Thule Slide-
Bar, możesz potrzebować Thule Eye 
Bolt, aby skorzystać z funkcji wysuwania. 
Thule Eye Bolt montuje się w rowku T 
i wykorzystuje do mocowania taśm.

Uchwyt surfingowy 
Thule 832
Przeznaczony do przewozu desek 
surfingowych.

CECHY UŻYTKOWE

 Deska spoczywa w delikatnej, ochronnej, 
gumowej kołysce.  Solidne taśmy mocują-
ce.  mieści dwie deski.

Uchwyt windsurfingowy 
Thule 533/833
Zaprojektowany do przewożenia 
jednej deski i dwóch masztów. 

CECHY UŻYTKOWE

 Solidne taśmy mocujące.  Thule 533 
do belek Thule SquareBar, 833 do Thule 
WingBar, Thule SlideBar, Thule AeroBar 
i Thule ProBar.  W komplecie podkładki 
ochronne.

Dodatki do uchwytów do przewożenia sprzętu wodnego

Taśma z zamkiem 
Thule 841
Innowacyjny pasek 
wyposażony w zamek, 
którym można zabez-
pieczyć przed kradzie-
żą kajak i inny sprzęt 
mocowany do bagażnika 
dachowego.

Thule Quick Draw 838
Idealnie sprawdza się jako 
taśma do bezpiecznego 
mocowania dziobu i rufy. 
Zaczep Quick Draw Thule 
do auta i łodzi, mocno 
dociągnij i w drogę. 
Dostępny w komplecie po 
dwie sztuki.

Nazwa Thule
K-Guard

Thule
Hull-a-Port Pro

Thule
Hull-a-Port

Thule
uchwyt na kajak

Thule
Hydroglide

Thule
podpora na kajak

Thule
uchwyt na kanoe

Thule
Sup Taxi

Thule
uchwyt windsurfingowy

Thule
uchwyt surfingowy

uniwersalny uchwyt

840 837 835-1 874 873  520-1 579 810 533 833 832 855

Ładunek Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kajak Kanoe
Deska do pływania 

z wiosłem
Deska windsurfingowa i maszt Deska surfingowa Maszt, wiosło itp.

Ładowność 45 kg 1 kajak 1 kajak 1 kajak 1 kajak  2 kajaki 1 kanoe 25 kg lub 2 deski SUP 1 deska + 2 maszty 1-2 deski 1-3 wiosła

Długość taśmy (cm) 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 400 2 x 400 2 x 275 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 180 2 x 35

Gumowa osłona klamry • • • • •  • • • •

Mieści maszty o wszystkich rozmiarach • • Do 10 cm średnicy

Inny ładunek
Deska surfingowa lub 

mała łódź
Deska surfingowa lub 

mała łódź
Deska surfingowa lub 

mała łódź
 Deska surfingowa lub 

mała łódź
Mała łódź Deski surfingowe Maszty itp.

Zamek • Akcesorium 841 lub 538 Akcesorium 841 lub 538 Akcesorium 841 lub 538 Akcesorium 841 lub 538 Akcesorium 841 Akcesorium 841 lub 538 • Akcesorium 841 lub 538 Akcesorium 841 lub 538 •

Pasuje do belek Wing, Slide, AeroBar 
i ProBar

• •1 •1 • • • • • • •

Pasuje do belek SquareBar • • • • • • • • • • •

Atest TÜV • • • • • • • • • •
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3

Śnieżne przygody 
z gwarancją 
bezpieczeństwa.
Niczego nie da się porównać z jazdą na nartach. Staramy się, aby 
nasze uchwyty narciarskie były równie wyjątkowe i deklasowały 
konkurencję. Wszystkie uchwyty narciarskie Thule są łatwe w mon-
tażu i niezależnie od pogody równie łatwo montuje się w nich 
narty. Podwyższona konstrukcja chroni dach auta przed uszkodze-
niem, a wysuwana podstawa ułatwia szybkie dołożenie kolejnej 
pary desek. w naszym zimowym asortymencie znajdziesz również 
łańcuchy śniegowe, równie wytrzymałe i bezpieczne, jak inne pro-
dukty. Białe, strome bezdroża czekają na podbój.
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CECHY UŻYTKOWE

1  Thule Easy-fit to wielokrotnie nagradzana rodzina łańcuchów śniegowych do 
samochodów osobowych i SUV-ów, łącząca innowacyjną technologię z najnowszy-
mi trendami wzorniczymi. 2  Jednym ruchem można wysunąć podstawę uchwytu 
poza obrys auta i łatwo załadować narty bez konieczności kładzenia się na dachu. 
3  Rodzinę łańcuchów K-Summit tworzą najwyższej klasy zewnętrzne łańcuchy 

śniegowe, wyjątkowo łatwe w użyciu. mechanizm zapadkowy umożliwia bezproble-
mowe założenie łańcucha jedną ręką. 4  Bardzo duże przyciski ułatwiają otwieranie 
uchwytu nawet w grubych narciarskich rękawicach. 5  Zabezpiecz narty w uchwy-
cie, a uchwyt przymocuj do bagażnika bazowego.



 Uchwyty do przewożenia 
sprzętu zimowego
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Thule Xtender 739
Jednym ruchem można wysunąć podstawę uchwytu 
poza obrys auta i łatwo załadować narty bez 
konieczności kładzenia się na dachu. 

CECHY UŻYTKOWE

 Wysuwana podstawa ułatwia ładowanie i zdejmowanie nart. 
 Wysuwana podstawa pozwala uniknąć kładzenia się na 

zabrudzonym dachu auta lub porysowania go.  Ekskluzywna 
aerodynamiczna konstrukcja z wytrzymałego aluminium.  Pod-
wyższona pozycja nart chroni dach auta przed uszkodzeniem 
wysokimi wiązaniami.  Duże przyciski ułatwiają otwieranie 
bagażnika.  mieści do sześciu par nart lub do 
czterech snowboardów.

DANE TECHNICZNE NA STR. 79.

Thule Snowpro Uplifted 748
Do nart z wysokimi wiązaniami.

CECHY UŻYTKOWE

 mieści do czterech par nart lub do dwóch snowboardów. 
 Uchwyt podwyższony o 30 mm umożliwia transport nart 

z wysokimi wiązaniami.

DANE TECHNICZNE NA STR. 79.

Thule Deluxe 726/727/740
Ekskluzywna, aerodynamiczna konstrukcja 
z wytrzymałego aluminium. 

CECHY UŻYTKOWE

 możliwość regulacji wysokości chroni dach auta przed uszko-
dzeniem wysokimi wiązaniami nart.  Duże przyciski ułatwiają 
otwieranie uchwytu.  Dostępny w trzech rozmiarach, mieści od 
trzech do sześciu par nart lub od dwóch do czterech snowbo-
ardów.

DANE TECHNICZNE NA STR. 79.

Thule Snowpro 745/746
Wypróbowany przez tysiące narciarzy na całym 
świecie. 

CECHY UŻYTKOWE

 Dostępny w trzech wielkościach. mieści od trzech do sześciu 
par nart lub od dwóch do czterech snowboardów.

DANE TECHNICZNE NA STR. 79.
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 Łańcuchy śniegowe
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Rodzina łańcuchów Thule Easy-fit
Innowacyjne łańcuchy śniegowe Thule Easyfit, 
montowane na koła w 12 sekund, są najszyb-
szymi łańcuchami montowanymi na świecie 
i posiadaczami oficjalnego światowego rekordu 
Guinnessa. Teraz dostępne także w nowej wersji 
do samochodów typu SUV (Thule Easy-fit SUV) 
i wersji o podwyższonych parametrach do sa-
mochodów osobowych (Thule Easy-fit CU-10). 

CECHY UŻYTKOWE

1  Umieszczona w środku aluminiowa belka jest podsta-
wą układu napinającego: otwarcie zintegrowane pedału 
i przesunięcie go stopą w dół uruchamia mechanizm 
samoczynnego napinania łańcucha. Łańcuch napnie się 
samoczynnie po pierwszym obrocie koła. 2  Sztywne 
łuki wewnętrzne sprawiają, że zakładanie łańcucha jest 
niezwykle łatwe. 3  Spawane płytki stalowe w kształcie 
litery S łączą aluminiową belkę z wewnętrznymi, sztywnymi 
łukami. 4  Automatyczny demontaż: pociągnij czerwony 
bezpiecznik, a następnie naciśnij czerwone przyciski na alu-
miniowej belce by uwolnić łańcuch.  Zakładanie łańcucha 
przebiega intuicyjnie: od góry do dołu koła.  Praktyczna 
i wytrzymała torba z wyraźnie nadrukowanymi instrukcja-
mi może służyć jako mata pod kolana, gdy zakładasz lub 
zdejmujesz łańcuch.

DANE TECHNICZNE NA STR. 79.
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Thule K-Summit
Najbardziej inteligentny łańcuch na koła 
samochodów osobowych.

CECHY UŻYTKOWE
 Nie wymaga prześwitu między kołem a elementami zawie-

szenia auta (0 mm).  mocowany na fabrycznej nakrętce/
śrubie koła.  Nowatorski mechanizm zapadkowy zapewnia 
bezproblemowe mocowanie.  Sprężyny kompensujące siły 
unoszące łańcuch i poprawiające mocowanie na kołach różnej 
wielkości.  Łańcuch ze stali stopowej uzupełniony specjalny-
mi, ułożonymi naprzemiennie panelami jezdnymi z wytrzymałe-
go tworzywa ze stalowymi kołkami.  Brak kontaktu z felgami 
aluminiowymi.  Składane ramiona umożliwiają przechowywa-
nie w specjalnej torbie.  Nowatorskie wzornictwo.  Dostęp-
ne również: Thule K-Summit XL i Thule K-Summit XXL do 
małych i dużych samochodów typu SUV.

DANE TECHNICZNE NA NASTęPNEJ STRONIE.

Thule CK-7
Najcieńszy łańcuch śniegowy na świecie.

CECHY UŻYTKOWE

 7 mm prześwitu między oponą a elementami zawieszenia. 
 montaż od dołu do góry dzięki wbudowanej elastycznej lince. 
 Specjalne skręcone ogniwa pozwalają zmniejszyć grubość 

łańcucha do 7 mm.  Najwyższy komfort jazdy.  System 
mikroregulacji umożliwiający dokładne naciągnięcie łańcucha. 

 Zamknięte haczyki skracające zapobiegają splątaniu łańcucha. 
 Osłony na felgi aluminiowe (opcjonalnie).  Wyraźne ozna-

czenia kolorystyczne ułatwiające montaż.

DANE TECHNICZNE NA NASTęPNEJ STRONIE.

Thule CS-10
Inteligentny łańcuch śniegowy 
z systemem automatycznego de-
montażu.

CECHY UŻYTKOWE

 10 mm prześwitu między oponą 
a elementami zawieszenia.  Zewnętrz-
ny mechanizm szybkiego demontażu: 
zdejmowanie łańcucha śniegowego za 
pomocą specjalnego narzędzia.  System 
samonapinający: jednoetapowy montaż łań-
cucha.  System mikroregulacji umożliwia 
dokładne napięcie łańcucha.  Osłony na 
felgi aluminiowe(opcjonalnie).  Dostępne 
także do samochodów typu 
SUV i kamperów.

DANE TECHNICZNE NA 

NASTęPNEJ STRONIE.

Thule CL-10 
Wzmocnienia ułatwiające kruszenie 
lodu i automatyczne napinanie.

CECHY UŻYTKOWE

 10 mm prześwitu między oponą a ele-
mentami zawieszenia.  System samona-
pinający: szybki montaż łańcucha.  Asy-
metryczny rombowy wzór łańcucha oraz 
dodatkowe ogniwa kruszące lód.  System 
mikroregulacji umożliwia dokładne  napięcie 
łańcucha.  Osłony na felgi aluminiowe 
(opcjonalnie).  Dostępne także do samo-
chodów typu SUV i van.

DANE TECHNICZNE NA NASTęPNEJ 

STRONIE.

Thule CB-12
Prostota i wytrzymałość.

CECHY UŻYTKOWE

 12 mm prześwitu między oponą a ele-
mentami zawieszenia.  Ręczny system 
naciągania łańcucha: jeden krok, aby za-
montować, i drugi, aby napiąć.  Zamknięte 
haczyki skracające zapobiegają splątaniu 
łańcucha.  Dostępne także do samocho-
dów typu SUV, van i kamperów.

DANE TECHNICZNE NA NASTęPNEJ 

STRONIE.
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Uchwyty do 
przewożenia 
sprzętu 
zimowego

Łańcuchy 
śniegowe

Nagrody dla 
Thule CL-10. 

Nagrody dla 
Thule CS-10. 

Nazwa Thule
Xtender

Thule
Deluxe

Thule
Snowpro

Thule Snowpro 
Uplifted

739 740 726 727 745 746 748

Maks. liczba par nart/
snowboardów

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

Szerokość ładunkowa (cm) 60 30 40 60 30 40 40

Duże przyciski • • • •

Szerokie gumowe 
ochraniacze

• • • • • • •

Miejsce na wysokie wiązania • • • • •

Zamknięcie nart w uchwycie • • • • • • •

Zamknięcie uchwytu na 
bagażniku bazowym

• • • • • • •

Pasuje do belek Wing, Slide 
i AeroBar

• • • • Z adapterem 888 Z adapterem 888 Z adapterem 887

Pasuje do belek SquareBar • • • • • • •

Atest TÜV • • • • • • •

Informacje dodatkowe Aluminium. 
Wysuwana podstawa 

ułatwia ładowanie i zdej-
mowanie nart.

Aluminium. 
Adapter podwyższający o 25 mm w komplecie. 

Nie można podwyższyć po zamontowaniu na belkach Aero.

Podwyższo-
ny o 30 mm, 

z miejscem na 
narty z wysokimi 

wiązaniami.

Nazwa Thule
Easy-fit

Thule
K-Summit

Thule
CK-7

Thule
CS, XS

Thule
CL, CG, XG

Thule
CB, CD, XB, XD

Intuicyjny montaż •

Montaż z zewnątrz •

Montaż konwencjonalny • • • •

Szybki demontaż 
zewnętrzny

• • •

System samonapinający: 
montaż jednoetapowy

• • •

Napinanie ręczne: montaż 
dwuetapowy

• •

Ochrona felg aluminiowych • • • • •
Tylko w przypadku 

modeli CD i XD

Kompatybilność z ABS-ESP • • • • • •



 Świat Thule.
Zapewne nie możesz się już doczekać, aby spakować swój sprzęt i wyruszyć na poszukiwanie 
przygody. Zanim to zrobisz lub po powrocie z wyjazdu, odwiedź świat Thule. Wyczerpujące 
informacje o naszych produktach, takich jak bagażniki bazowe, łańcuchy śniegowe, torby, 
systemy do holowania i transportu ładunku, uchwyty i bagażniki do przewozu rowerów, sprzętu 
zimowego i wodnego oraz sprzętu używanego przez profesjonalistów, są dostępne na naszej 
stronie internetowej. Znajdziesz tam również informacje dotyczące naszych przyczep do 
przewozu koni i łodzi.

PRZEWODNIK THULE FIT GUIDE

Jeśli wybrałeś już potrzebne Ci rozwiązanie transportowe, 
musisz dopasować je do swojego samochodu. Jednym 
z istotniejszych elementów strony thule.com jest przewodnik 
Thule fit Guide, dzięki któremu krok po kroku dopasujesz 
produkty do swojego auta. 

www.thule.com
Poznaj nasze produkty, skorzystaj z przewodnika 
Fit Guide i znajdź naszych sprzedawców. Przewod-
nik Thule FitGuide dostępny jest także w wersji dla 
urządzeń mobilnych na www.m.thule.com.



PROGRAM PARTNERSKI THULE

Thule ma wielu sprzedawców na całym 
świecie, a niektóre wybrane sklepy należą 
do Programu Partnerskiego Thule. Sklepy 
objęte programem oferują pełną gamę 
produktów, a kompetentny personel 
pomoże w wyborze optymalnego rozwią-
zania. Skorzystaj z zakładki Lokalizator 
Sprzedawców, aby znaleźć Partnera Thule 
w najbliższej okolicy.

THULE W MEDIACH 
SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Firma Thule jest obecna w wielu mediach. 
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku 
i kanał w serwisie YouTube, gdzie poza 
innymi materiałami można zobaczyć filmy 
prezentujące większość produktów. 

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

GRUPA THULE

Firma Thule należy do Grupy Thule, 
w której skład wchodzi wiele międzyna-
rodowych marek. Łączy je wspólna misja: 
tworzenie inteligentnych rozwiązań, które 
ułatwiają aktywne spędzanie czasu. 

www.thulegroup.com



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


