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Vare sig det rör sig om kafferasten, lunchrasten eller 
soffan framför tv:n så längtar vi alla efter något. Du 
kanske ser fram emot att få lite frisk luft, längtar efter 
en adrenalinkick eller tänker på lugnet när du stänger 
av jobbmobilen. Eller kanske längtar du efter fartvinden 
när du cyklar eller efter svischljudet i skidbacken. Det 
är här vi kommer in i bilden. Vi har bestämt oss för 
att design måste få vara både säker och snygg. Våra 
produkter finslipas i hårda säkerhetstester och får ny 
formgivning i takt med att bilmodet förändras. Vi lever 
för att vara först. Vi lever för att vara bäst. Vi lever för 
att ta dig och din utrustning dit du vill – enkelt, säkert 
och stilfullt. Det enda du behöver nu är lite tålamod.

Alla längtar efter  
något särskilt





NEWNEW

Nerfällbar, lättlastad och 
utrymmesbesparande 
kajakhållare.
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Thule Hull-a-Port Pro

Thule ProRide

Thule Dynamic 26
47

Den nya sportiga, aerodynamiska  
och eleganta takboxserien.

– den bästa och smartaste takmonterade cykelhållaren
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Vår innovativa nya 
Thule SlideBar gör 
det enkelt att lasta 
tunga föremål.
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6 Testning

Vi är väldigt petiga när det gäller testning, men det är 
också därför som vi är ledande inom säkerhet och hållbar-
het. Vid vårt testcenter utsätter vi alla våra nya modeller 
för tuffast möjliga testförhållanden – från norrländsk kyla till 
den värsta ökenhettan. Vi har en särskild saltkammare där 
vi testar rostskyddet, vi har en dragbänk där vi testar tryck 
och lastkapacitet, och vi har att farthinder som vi använder 
för att testa extrema krafter på dragkroken. Vi testar till och 
med hur väl våra produkter tål kemikalier. Dessutom har 
vi en vindtunnel. Kanske tycker du att det räcker så, men 
vi har faktiskt även en maskin som skakar våra produkter 
länge och energiskt. På bara några dagar simulerar den 
en hel livslängd. När du ser vårt namn på en vara kan du 
alltså vara säker på att du har hittat den mest hållbara och 
pålitliga produkten som går att köpa.

        Det finns inget  
  som heter för  
    mycket testning
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Milstolpar i historien

Innovationer

Om nöden är alla uppfinningars moder, måste 
vi vara fadern. Våra ingenjörer på fabriken i 
Sverige har utvecklat den ena ledande inno-
vationen efter den andra sedan företaget 
grundades 1942. År 1973 tog vi fram Europas 
först a låsbara skidhållare – Luxus. Efter en 
lång rad andra nyskapande lösningar höjde 
vi sedan ribban för lasthållarsystem med vårt 
Rapid System. Tack vare Rapid Systems för-
måga att kunna monteras på alla bilar utan 
verktyg blev modellen snabbt branschstan-
dard. 2004 var det dags att göra kajaker lika 

lättlastade på bilen som allt annat med  
Hull-A-Port-hållaren. För första gången kunde 
man lasta kajaker på sidan ovanpå en bil, 
vilket gav mer utrymme och möjlighet att 
lasta tre kajaker med ett mindre räcke. Vi är 
naturligtvi s glada och nöjda över detta, men 
vi vet också att det krävs nya innovationer om 
vi ska lyckas hålla oss på topp. Därför pre-
senterar vi nu SlideBa r inför 2011. Den unika 
designen gör att den kan skjutas ut bredvid 
bilen, vilket minskar risken för skador och 
nedsmutsad e kläder. 

En historia av innovationer
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2011 – SlideBar

Vår innovativa nya Thule SlideBar gör 
det enkelt att lasta tunga föremål. Och 
eftersom den skjuts ut bredvid bilen 
skyddar den också bilen från skador, 
och du själv slipper bli smutsig.

Innovationer



   En resa på  
      hundra mil  
     börjar med  
       ett takräcke 



R
acks

Om du vill bygga något som ska hålla länge vet 
du att grunden måste vara stark. Och den star-
kast möjliga grunden för ett takräcke är Thules 
lasthållarrör. I flera decennier har vi arbetat med 
att uppfunna, testa och förfina de allra hållbaraste 
lasthållarna på marknaden. Därför kan vi med tro-
värdighet säga: Oavsett bil och aktivitet så har vi 
den bästa möjliga grunden.

   En resa på  
      hundra mil  
     börjar med  
       ett takräcke 
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Thules takräcken är så robusta som det bara 
går. De är stabila, pålitliga och passar i stort 
sett alla bilar. Oavsett om du bestämmer dig för 
aeroprofiler eller fyrkantsprofiler kan du luta dig 
tillbaka och känna dig säker på att du själv och 
utrustningen kommer fram i bästa skick  Och 
med det tids besparande T-spåret på varje ae-
roprofil kan du gå från ett äventyr till nästa bara 
genom att låta den nya lasten glida på och ge 
dig av.

Lasthållare
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Momentindikatorer 
Visar när räcket sitter ordentligt fast på bilen. 

Rörlängdsskala
Inget mätande. Klicka bara fast foten vid rätt skalmärke.

Thule T-spårs adapter
För dig som har rör med T-spår är detta ett elegant alternativ till att montera 
tillbehör på röret. Och om du använder glidfunktionen kan du använda hela 
bredde n också. 

Glidfunktion på båda sidorna
Vår innovativa nya SlideBar gör det enkelt att lasta tunga föremål. Och eftersom 
den skjuts ut bredvid bilen skyddar den också bilen från skador, och du själv 
slippe r bli smutsig.

Verktygen är integrerade.
I de fl esta av Thules takräckessystem är verktygen integrerade, så det fi nns ingen 
risk att du glömmer dem.

Låsbar
Alla lasthållare kan låsas fast på taket, och du kan välja att ha samma nyckel till 
alla dina Thule-produkter.

Lasthållare

Teknik och funktioner



14 Lasthållare



15

NEWNEW

Vår innovativa nya SlideBar gör det enkelt att lasta 
tunga föremål. Och eftersom den skjuts ut bredvid 
bilen skyddar den också bilen från skador, och du 
själv slipper bli smutsig.

• Glidfunktion på båda sidorna 

• Totalsäkert automatiskt snäpplås.

• Kan skjutas ut 600 mm så att alla kan komma åt hela räcket.

•  Låscylinder på båda sidor ger användaren möjlighet att låsa 
och förhindra obehörig användning.

• Färgindikering för öppet och stängt läge.

•  Gummiklädda greppaneler ger ett extra säkert grepp när man 
använder glidfunktionen.

• Glidmekanismen är patentsökt.

• City Crash-godkänd.

Thule SlideBar

Lasthållare

Thule SlideBar  
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Det är mycket viktigt att du väljer rätt lasthållarfötter för din 
bil. Och vilka fötter du ska välja beror på hur ditt tak ser ut. 
Oavsett om du har förberedda fi xpoints, takreling, integre-
rad takreling eller ett helt vanligt tak, så har vi fötterna för 
det. 

I Thule Fit Guide på www.thule.com fi nns våra rekommen-
dationer för den perfekta foten för din bilmodell.

Om du inte har en bil med reling eller dropplist behöve r 
du ett monteringskit – något att säkra fötterna i. Satse n 
måste passa din bil perfekt. Därför erbjuder vi ett urval 
som passar så gott som alla märken och modelle r. 
Vilken bil du än kör har vi alltså det perfekta monterings-
kitet för dig. 

I Thule Fit Guide på www.thule.com fi nns våra rekom-
mendationer för den perfekta anpassningssatsen för din 
bilmodell.

Exempel på monteringsalternativ för lasthållarfötter

Lasthållarfot för bilar med förberedda 
fixpoints.

Lasthållarfot för bilar med takreling. Lasthållarfot för bilar med integrerad takreling. Lasthållarfot för bilar med vanligt tak.

Hitta rätt lasthållarfot.

Komma 
igång 

Hitta en ett monteringskit 
för din bil. 

Thule lasthållarfötter

I vår nya, lättanvända och heltäckande Thule Fit Guide på www.thule.com eller 
vår tryckta FitGuide i butikerna får du hjälp att hitta den perfekta lösningen för 
dina behov.

Thule monteringskit

Lasthållare
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NEWNEW

Art.nr 891. Längd: 127 cm. 
Art.nr 892. Längd: 144 cm. 
Art.nr 893. Längd: 162 cm.

Välj fyrkantsprofil, aeroprofil eller SlideBar.

Nu är det dags att välja en profi l som passar för dina be-
hov. Den klassiska fyrkantsprofi len i stål är precis vad det 
låter som. Den är tålig och klädd i plast för att göra den 
extra hållbar. Aluminiumprofi lerna är lättare, elegantare 
och har ett T-spår som gör att du kan utnyttja lasthållar-
rörets fulla längd när du monterar lasttillbehöret du har 

valt. Och för dig som har en hög bil eller lastar skrym-
mande last kan vår senaste nyhet, SlideBar, vara rätt val. 
SlideBar skjuts ut bredvid bilen så att det blir enklare att 
hantera lasten utan skada ryggen. Dessutom slipper du 
smutsa ner dig.

Det har aldrig varit så lätt att lasta tunga grejer som med 
vår nya, spännande SlideBar. Och eftersom den skjuts ut 
bredvid bilen skyddar den också bilen från skador, och du 
själv slipper bli smutsig.

Thule SlideBar

Aeroprofi ler med T-spår är aerodynamiska och snygga och 
gör det enkelt att montera tillbehören.

Thule AeroBar

Art.nr 860. Längd: 108 cm. 
Art.nr 861. Längd: 120 cm. 
Art.nr 869. Längd: 127 cm.
Art.nr 862. Längd: 135 cm. 
Art.nr 863. Längd: 150 cm.  

Våra fyrkantsprofi ler i stål är klassiska och robusta och 
klädda med svart plast för att få en hållbar yta.

Thule SquareBar

Art.nr 760. Längd: 108 cm. 
Art.nr 761. Längd: 120 cm. 
Art.nr 769. Längd: 127 cm.
Art.nr 762. Längd: 135 cm. 
Art.nr 763. Längd: 150 cm.

Förstärkta fyrkantsprofi ler i stål, tjocklek 3 mm.

Art.nr 765. Längd: 163 cm. 
Art.nr 766. Längd: 200 cm. 
Art.nr 767. Längd: 220 cm.    

Lasthållare
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Thule Rapid System 754 Thule Rapid System 757

För bilar med 
normalt tak

För bilar med 
fixpoints

För bilar med
integrerad takreling

För bilar med
takreling

För bilar med 
dropplist

Namn Thule Rapid
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule 
SmartRack

Thule

754 753 751 753 757 775 784 & 785 951

Lastkapacitet (kg)¹ 75 100 100 75 100 100 75 100

Fothöjd (cm)² 9,6 7,2 10,5 7,2 7,5 6,5 7,5 15

Lås
One-Key

System 544
• • • • • Tillbehör 527

Passar aeroprofil • • • • • •

Passar fyrkantsrör • • • • • • • •

Passar SlideBar • • • • • •

Kräver monteringskit • • • •

TÜV-godkänd • • • • • • • •

Uppfyller City Crash-
normen

• • • • • • •

Övrigt Passar relingar
med

storleken
22-55 mm.

Passar relingar 
med

storleken 
20-68 mm.

Komplett last-
hållare med 

fyrkantsrör. Rör-
längd 1180 - &

1270 mm.  
Låsbart med
specialskruv. 

Passar relingar  
18–50 mm.

Finns även för bilar 
med förhöjt tak, fot-
sats 952 (20 cm) och 
953 (28 cm). Fotsats 

368 och 369
finns för bilar med 
smala dropplister.

 

Lasthållarfötter

Lasthållarfötter finns som fyrpack och lasthållarrör som tvåpack.

Smart, generell lasthållarfot för bilar 
med fixpoints.

Det universala, eleganta takräcket 
som passar de flesta takrelingar. 

En elegant, lägre generell lasthållarfot 
för bilar med fixpoints eller integrerad 
takreling. 

Ett universalt, lättanvänt och komplett 
relingspaket. 

Det säkraste och mest exklusiva 
alternativet för bilar utan takreling och 
fixpoints.

Ett klassiskt takräcke för bilar med 
dropplist. 

Världens mest sålda lasthållare för 
bilar med normalstora takrelingar. 

Thule Rapid System 751

Thule Rapid System 775

Thule Rapid System 753

Thule Smart Rack 
784 / 785 

Thule 951

Lasthållarfötter

Obs! 

•För att få avståndet till undersidan av röret, dra av 22 mm för fyrkantsrör och 27 mm för aerorör. 

•Det fordonsspecifika monteringskitet är inte inräknat i höjdmåttet.

1 Maxlast är räckets maximalt godkända vikt. Se bilens instruktionsbok för bilens maximala taklast.
2  Fothöjd är avståndet från fotbasen upp till lasthållarrörets ovansida.

Lasthållar-
fötter



19

Namn Thule 
Bandsträckare

Thule Steghållare Thule Steghållare Thule Laststopp Thule Roller

552 548 330 502/ 503 314 815

Höjd (cm) 9 25/9 15

Spännbandets längd (cm) 2x190 1x275

Lås Tillbehör 538 • Tillbehör 538 Tillbehör 538

Passar aeroprofil¹ • • •

Passar fyrkantsrör • • • •

TÜV-godkänd • • • • • •

Övrigt Spännband och last-
stopp i ett.

Set om 2 stycken.

Håller upp till 3 stegar
 på plats.

3 laststopp ingår.

Håller upp till 3 stegar 
50 kg Inkluderar 4 last-

stopp och mekanism för 
fixering av stege).

4 flyttbara laststopp. 2 flyttbara laststopp. Bredd: 65 cm.
Aluminiumprofil,

överdragen med en
yta av mjuk plast (TPE).

Hållare för speciella laster

 Hållare för 
speciella 
laster 

 Thule Bandsträckare 552  Thule Laststopp 314 Thule Steghållare 330   Thule Roller 815 

 Vissa laster kräver speciella lösningar – som brädor, stegar, rör och andra skrymmande prylar som ingen vanlig bil är 
byggd för. För tillfällen som dessa har vi tagit fram ett antal smarta tillbehör, som löser dina speciella lastbehov. 

 Hållare för speciella laster 

•    Spännband och laststopp i ett. 

•  Inkluderar två bandsträckare 
 och två 190 cm spännband.   

•    Kraftiga laststopp utveck-
 lade i samarbete med skickliga  
 hantverkare.  

•  Laststoppen är enkla att justera  
 i sidled beroende på vad som  
 ska lastas.   

•    Flexibelt och lätthanterligt 
 lasttillbehör. 

•  Håller upp till tre stegar på 
 plats.   

•    Rullmekanism gör det enklare att 
 skjuta upp långa föremål på 
 biltaket. 

•  Underlättar lastning av långa 
 föremål som stegar, virke m.m. 

•  Rullarna är gummiklädda för att  
 skydda vid lastning. 

•  Kan även förenkla lastning av 
 kajak och surfingbräda.   

 ¹ Gäller för användning med Thules originalräcke. För användning med annan tillverkares räcke, rådfråga din Thule-handlare. 



Med vårt tuffa testprogram har vi sett till att de sitter fast 
på bilen vad som än händer. De sväljer utrustningen utan 
vidare, de är lättlastade och lättmonterade och de får 
ständig t ny utformning för att matcha bilarnas skiftande 
design. Och de är behagliga att vila blicken på. 

Takboxar i en  
   egen klass



C
argo

Takboxar i en  
   egen klass
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Välkommen till världens mest kompletta lastlösning. Varenda en 
av Thules takboxar byggs för att de ska hålla länge, de form-
ges för att väcka uppmärksamhet och de fylls med smarta, 
tidsbesparande funktioner. Och eftersom vi insisterar på en 
säkerhet som går långt utöver internationella krav kan du göra 
din resa i lugn och ro. Men även med den enastående last-
kapaciteten hos våra boxar och övriga lösningar fi nns det några 
saker som det är bättre att ha inne i bilen. För dessa saker har 
vi nu tagit fram en ny serie med förvaringslösningar att använda 
inuti bilen. Var sak på sin plats – ute och inne.

Cargo
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Power-Click
Patenterat snabbfäste med integrerad momentindika-
tor. Standard på Thule Excellence och Thule Dynamic.

Hopfällbar
Hopfällbar för bekväm lagring och hantering. 
Standard på Thule Ranger.

Extra lastkapacitet 
Justerbara lasthållarrör för extra lastkapacitet ovanpå 
lastkorgen. Standard på Thule Xperience.

Tvåtonsfärg 
Exklusiv design med unik ytbehandling med tvåtons-
färg direkt vid formgjutningen (in-mould). Standard på 
Thule Excellence.

Cargo

Diffusorteknik
Integrerad design för förbättrad aerodynamik och 
sänkt tyngdpunkt. Standard på Thule Excellence och 
Thule Dynamic.

Antihalkmatta
Integrerad antihalkmatta för extra fi xering av lasten. 
Standard på Thule Excellence och Thule Dynamic.

Dual-Side 
Möjliggör öppning av boxen från båda sidor. 
Förenklar såväl montering av boxen som i- och 
urlastning. Standard på Thule Excellence, Thule 
Dynamic och Thule Atlantis.

Centrallås  
Patenterat säkerhetslås – nyckeln kan bara tas 
ur låset om alla låspunkter är korrekt stängda. 
Standard på alla Thules boxar med öppning 
från sidan.

Maximalt öppningsbar baklucka  
Tack vare boxens framskjutna placering kan 
bakluckan öppnas maximalt och man har full åtkomst 
till bagageutrymmet. 

Teknik och funktioner



24 Takboxar

Takboxar
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NEW NEWNEW NEW

Thule Excellence  

Thule Excellence

Dual-Side   Diffusorteknik  

Storlek och färg

Takboxar

AntihalkmattaPower-Click  

•   Exklusiv design med 2-tonsfärg i unik kombination.

•  Patenterade snabbfästet Power-Click ger mycket snabb och säker montering 
 med enhandsgrepp.  

•  Öppningsbar från båda sidor – Dual-Side – för bekväm montering, i- och urlastning. 

• Centrallås med nyckel i greppvänlig design. 

• Avancerade aerodynamiska egenskaper, med diffusorteknik och spoilers. 

•  Tack vare boxens framskjutna placering på taket kan bagageluckan öppnas 
 maximalt för full åtkomst till bagageutrymmet.  

•  Överdrag som effektivt skyddar lacken mot repor och damm vid förvaring av boxen. 

•  Greppvänliga handtag, på in- och utsidan, i kombination med Dual-Force 
 specialfjädring, ger smidig och dämpad öppning och stängning.    

• Antihalkmattan ger extra säker förankring av lasten. 

– världens mest exklusiva takbox

 Centrallås 

2-tonsfärg  i unik kombination. Volym: 520 liter. 
Storlek: 218 x 94 x 40 cm. 

 Max. öppningsbar 
baklucka 

Överdrag
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NEW

NEW NEW

NEW

NEW NEW

– Vi lanserar en sportig, aerodynamisk 
och elegant takbox.

Titan högglans. Thule Dynamic 800 och 900.

Diffusorteknik AntihalkmattaDual-Side   Power-Click  

Svart högglans. Thule Dynamic 800 och 900.

Thule Dynamic  

•  Boxens nya strömlinjeform följer takets kurvning och harmonierar med 
modern bildesign.

•  Det patenterade snabbfästet Power-Click ger mycket snabb och säker 
montering med enhandsgrepp.

• Öppningsbar från båda sidor – Dual-Side – för bekväm montering samt 
 i- och urlastning.
• Centrallås med nyckel i greppvänlig design.
• Avancerade aerodynamiska egenskaper med diffusorteknik och spoilers.
•  Tack vare boxens framskjutna placering kan bagageluckan öppnas maximalt 

och man har full åtkomst till bagageutrymmet.
• Greppvänliga handtag på utsidan ger i kombination med Dual-Force 
 specialfjädring en smidig och dämpad öppning och stängning.
• Antihalkmattan ger extra säker förankring av lasten.

Thule Dynamic

Takboxar

Thule Dynamic 900. Volym: 520 liter. Storlek: 235 × 94 × 35.  

Thule Dynamic 800. Volym: 420 liter. Storlek: 206 × 84 × 34.  

Maximalt öppnings-
bar baklucka 

Centrallås 

Takboxar

Färger

Storlekar
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Thule Atlantis   

Dual-Side   Power-Grip  

Thule Atlantis

Takboxar

•    Aerodynamisk design ger hög stabilitet och reducerar 
 luftmotstånd, vindbrus och vibrationer.  

•  Patenterade snabbfästet Power-Grip ger 
 mycket snabb och säker montering med enhandsgrepp.  

•  Öppningsbar från båda sidor – Dual-Side – för bekväm 
 montering, i- och urlastning. 

•  Centrallås med nyckel i greppvänlig design. 

•  Finns i fyra storlekar i läcker silverfärg. Atlantis 780 och 900 
 finns även i svart högglans.   

– rymlig, med en rad smarta funktioner.

 Svart högglans. Thule Atlantis 780 och 900. 

Silverblank . Thule Atlantis 200, 600, 780 och 900. 

 Thule Atlantis 200. Volym: 440 liter. Storlek: 175 x 82 x 45 cm. 

 Thule Atlantis 600. Volym: 340 liter. Storlek: 190 x 63 x 41 cm. 

 Thule Atlantis 780. Volym: 480 liter. Storlek: 196 x 78 x 44 cm. 

 Thule Atlantis 900. Volym: 650 liter. Storlek: 235 x 90 x 46 cm. 

 Centrallås 

Färger

Storlekar
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Thule Pacific
Thule Pacific 

Fast-Grip

Thule Pacific 500. Volym: 330 liter. Storlek: 226 x 55 x 37 cm.

Thule Pacific 700. Volym: 460 liter. Storlek: 232 x 70 x 40 cm.

Thule Pacific 600. Volym: 340 liter. Storlek: 190 x 63 x 39 cm.

Thule Pacific 200. Volym: 460 liter. Storlek: 175 x 82 x 45 cm.

Thule Pacific 100. Volym: 370 liter. Storlek: 139 x 90 x 39 cm.

Silvergrå Thule Pacific 100, 200, 500, 600 och 700.

Antracit. Thule Pacific 200, 600 och 700.

Färger

Storlekar

– en funktionell box för alla behov.

• Nersänkt profil reducerar luftmotstånd, vindbrus och vibrationer.

• Fast-Grip – nytt, patenterat snabbfäste där alla moment i  
 monteringen görs inifrån boxen.

• Öppningsbar från ena sidan.

• Centrallås.

• Finns i fem praktiska storlekar och sober silvergrå färg.  
 Pacific 200, 600 och 700 finns även som antracit.

Öppningsbar från 
ena sidan

Centrallås
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Thule T-Track adapter
För dig som har rör med T-spår är detta ett 
elegant alternati v till att montera tillbehör på 
röret. Och om du använder glidfunktione n 
kan du använda hela bredden också.    

Thule Skidhållare-adapter
    

 Thule One-Key System 
 Undvik krånglet med fl era olika 
nycklar, byt till Thule One-Key 
System och du kan använda 
en och samma nyckel till alla 
Thule-produkter.   
 

 Thule Boxlift 571 
 Med Thule Boxlift kan du enkelt och bekvämt hissa 
upp din takbox i garage-taket. Fungerar utmärkt även 
för kajaker och surfbrädor. 

 Thule Go Pack Set 8006 
Väskset bestående av tre Go Pack 8002 och 
en Go Pack Nose 8001.

 Vill du transportera skidorna säkert och elegant i boxen? Då rekom-
menderar vi Thule skidhållare för takbox. Rätt skidhållare till din 
boxmodell hittar du enkelt på sidorna 40-41  . 

 Komplettera din takbox 
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Vikbara takboxar

Vikbara takboxar
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Thule Ranger

Vikbara takboxar

Specialbag

• Hopfällbar för bekväm lagring och hantering. Förvandlas till ett  
 kompakt paket som enkelt får plats i bilens bagageutrymme.

• Snabbfästet Easy-Snap ger enkel och säker montering av boxen,  
 inga verktyg behövs.

• Tillverkad i vattentätt material, med tejpade sömmar och dragkedja  
 med integrerat lås.

• Specialbag för förvaring av den hopfällda boxen ingår  
 (Thule Ranger 90).

• Lastkapacitet upp till 50 kg.

• Flexibla innerutrymmen med dragkedjor gör att man kan anpassa  
 lastutrymmet till storleken på lasten (Thule Ranger 500).

• Skidhållare för säker skidtransport ingår (Thule Ranger 500).

• Färger: svart/silvergrå.

– en hopfällbar lösning som är 
enkel att förvara

Enkel att förvara     
Thule Ranger kräver minimalt med plats hopfälld – 
t.ex. i din garderob där hemma!

Ta den under armen
En specialdesignad bag gör det enkelt att bära med 
dig boxen vart du vill.    

Rulla ut den
Placera boxen på lasthållaren, rulla ut den och 
monte ra den. Klart för lastning!

Thule Ranger 90. Volym: 340 liter. Storlek: 110 x 80 x 40 cm.

Flexibla innerutrymmen
Expansionsfickor med dragkedjor gör det  
möjligt att anpassa lastutrymmet efter lasten  
(Thule Ranger 500).

Thule Ranger 500. Volym: 300 liter. Storlek: 190 x 50 x 30 cm.

Skidhållare 
Ordning och reda på skidorna med inkluderad 
skidhållare (Thule Ranger 500).

Easy snap
Monteringssystem för snabb och enkel montering.

Storlekar

För förvaring av den hopfällda boxen  
(Thule Ranger 90).
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Lastkorg

Lastkorg
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Thule Xpedition 

Thule Xplorer 

Thule Xperience 

• Stabil konstruktion i aluminium. 

• Finns i tre storlekar.

• Thule Lastnät och Thule Go-väskor finns  
 som tillbehör.

• Robust konstruktion, byggd i lätta stålrör.

• Justerbara lasthållarrör möjliggör komplettering  
 med cykel- och skidhållare och hållare för vattensport.

• Utrustad med spoiler för bättre aerodynamiska  
 egenskaper.

• Mattsvart finish.

• Thule Lastnät och Thule Go-väskor finns som  
 tillbehör.

Lasthållare 
Justerbara lasthållarrör 
som möjliggör  
montering av cykel-
hållare m.m.

Spoiler
Utrustad med spoiler 
för bättre aerodyna-
miska egenskaper.

Thule Nomad 834 
Rymlig väska i mjukt, vattentätt 
material, med integrerade 
spännband för infästning i last-
korg. När väskan inte används 
kan den enkelt vikas ihop och 
stuvas undan i specialtillverkad 
förvaringspåse.  
104 x 86 x 44 cm.

Thule Lastnät
Elastiskt, med 10 st. flyttbara 
karbinhakar. Perfekt tillbehör 
för Thules lastkorgar.  
Finns i två storlekar:  
Art. nr. 595, 80 x 80 cm.  
Art. nr. 595-1, 130 x 90 cm.

• Modern och aerodynamisk design i tålig  
 aluminium.

• Generöst lastutrymme med breda lastprofiler.

• Sex flyttbara öglor för spännband/lastnät gör det  
 lätt att surra lasten.

• Finns i två storlekar.

• Låsbar.

Komplettera din lastkorg
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Bakmonterat lasthållarsystem



35

Thule EasyBase

Thule EasyBike 
948-1/948-2  

Thule EasyBasket 948-3  Thule BackUp 900  Thule EasyBag 948-4  

Bakmonterat lasthållarsystem

Börja med EasyBase –  och skräddarsy den efter dina behov

•    Monteras med enkla hand- 
 grepp och utan verktyg 
 direkt på EasyBase. 

•  Passar alla cykelstorlekar 
 och kan enkelt monteras 
 för att rymma tre cyklar. 

• Lätt att lasta och håller  
 cyklarna stadigt på plats.

•  948-1 lastar en cykel. 

•  948-2 lastar två cyklar.   

•    Monteras med enkla hand-
 grepp och utan verktyg 
 direkt på EasyBase. 

•  Med sina generösa mått,
 126 x 56 x 11 cm, rymmer 
 den allt från gräsklipparen till  
 säcken med höstlöv. 

•  Perfekt för skrymmande, 
 fuktig eller nersmutsad last.   

•    Monteras med enkla hand-
 grepp och utan verktyg 
 direkt på EasyBase. 

•  Robust box som utökar 
 bilens bagageutrymme 
 med 420 liter. 

•  Perfekt om du vill använda 
 biltaket för annan last eller 
 för skrymmande transporter  
 som behöver skyddas. 

•  Passar också på Thule 
 BackPac 973.   

•    Monteras med kraftiga   
 spännband och utan verktyg 
 direkt på EasyBase. 

•  Måtten 110 x 55 x 53 cm 
 rymmer sportkläder, 
 sportutrustning m.m. 

•  Tillverkad i vattentätt 
 material, med tejpade 
 sömmar och dragkedja med 
 integrerat lås. 

•  Specialfodral för smidig 
 förvaring ingår.   

•    Rörstomme i kraftig metall. 

•  Patenterad koppling passar alla dragkrokar utan justeringar.  

•  U-bågen enkelt nedfällbar för utrymmesbesparande förvaring. 

•  Växer med uppgiften med Thule EasyBase tillbehör. 

•  Lastkapacitet: 60 kg.    

– fl exibel och med fyra 
transportlösningar i en.
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Lösningar för bilens insida
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– tar grejerna till målet.

Thule Cargo Duffel
Thule Small/Large Cargo Duffel 8022/8023

•  Gör dig beredd inför nästa stora äventyr! Organisera, förvara  
och transportera dina grejer i dessa kraftiga väskor som rymmer 
38 respektive 70 liter.

• Vattentåliga material och en hållbar polyuretanbotten.

•  Sidohandtag och öppning med blixtlås på sidan gör den  
lättåtkomlig när den förvaras i en Thule-takbox.

•  En stor blixtlåsöppning ovanpå väskan gör det enkelt att stuva 
kängor, hjälmar, klätterutrustning och andra större föremål.

Thule Small/Medium/Large trunk organiser 
8019/8020/8021

Thule Horizontal trunk organiser 8018

• Rymmer 27/41/64 liter och håller ordning på innehållet.  
 Genomskinligt lock gör att du snabbt ser innehållet (Large).

• Ståltrådsstruktur gör att förvaringen hålls öppen när du  
 packar i och ur. Bärhandtag gör det enkelt att bära.

• Unik lågprofilsdesign. 

• Genomskinligt lock så att du snabbt ser vad den innehåller. 

• Utformad för att få plats med startkablar och annan underhålls-/ 
 säkerhetsutrustning (snökedjor osv) på ett minimalt utrymme.

• Bärhandtag och bärremmar gör det enkelt att bära.
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Thule Automotive  
document wedge 8015

Thule Front seat organiser 8016 Thule Visor organiser 8012

Thule Catch-all 8010Thule Litter bag 8014 Thule Seat back sling  
organiser 8017

Thule Organiser seat  
wedge 8013

Thule Electronics  
organiser 8011

• Får plats mellan sätet och mittkonsolen. 

• Passar papper i A4-storlek och har små  
 fickor för dokument, pennor osv.

• Placeras på framsätet och sätts fast med  
 säkerhetsbältet. 

• Skolväskedesign gör den lätt att bära. 

• Utfällbar ficka fram för snabb åtkomst till  
 telefon, kamera och andra saker. 

• Utformad för dokument och bärbar dator  
 upp till 16 tum.

• Fästs på solskyddet med karbinhake  
 och ögla.

• Uppfällbar spegel.

• Nerfällbara fickor för telefoner, elektroniska  
 apparater och garagedörrsöppnare.

• Flera fickor.

• Innovativ fästningsmekanism för   
 montering på luftmunstycket. 

• Här kan du förvara telefon, kamera och  
 andra saker som du vill ha lätt åtkomliga.

• Hängs över sätet bak i bilen eller på annan  
 lämplig plats med justerbar rem. 

• Självstängande lock döljer skräpet och  
 håller bilens interiör ren. 

• Avtorkningsbar/tvättbar insida fångar upp  
 vätska.

•  Fästs enkelt på framsätets rygg med juster-
bar spännrem. 

• Vinklad design gör att föraren lätt kommer  
 åt innehållet. 

• Justerbar ficka för vattenflaska.

• Bärhandtag gör det enkelt att bära.

• Får plats mellan sätet och mittkonsolen. 

• Den innovativa kilformen håller den på  
 plats.

• Här kan du lägga telefon, kamera,  
 laddningskablar, växel och andra saker  
 som du vill ha lätt åtkomliga.

• Med tyngd- och anti-glidbehandlad botten. 

• Håller telefon eller GPS-enhet i horisontellt 
  läge och lätt att komma åt. 

• Placeras på instrumentbrädan för enkel  
 åtkomst.
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Thule Go Pack Set

Lösningar för bilens insida

Thule Go Box 8005  Thule Go Pack 8002  Thule Go Pack Nose 8001  

•   Mellanväggarna som förenklar 
 organisering av all slags utrustning, 
 i bagageluckan eller hemma. 

•  Hopfällbar för enkel förvaring när den  
 inte används. 

• Kan fällas ihop för användning av 
 endast en sektion.

•  Endast 3 cm tjock hopfälld. 

•  Storlek (cm): 61 x 34 x 31  .

•    Perfekt för en racercykel eller 
 mountainbike. 

•  Inkluderar: 2 skumplastskydd, 1 plast- 
 skydd, 1 separat väska, 1 verktygsväska, 
 1 emballage för kedja/slang. 

•  Innermått (cm): 114 x 74 x 24 .

•  Yttermått (cm): 119 x 77 x 26.   

•    Vattentålig botten skyddar packningen. 

•  Axelrem och handtag som gör det 
 bekvämt att hantera väskan. 

•  Storlek (cm): 61 x 33 x 31  . 

•   Specialutvecklad väska som utnyttjar det  
 trängre utrymmet längst fram i en takbox. 

•  Vattentålig botten skyddar packningen. 

•  Axelrem och handtag som gör det 
 bekvämt att hantera väskan. 

•  Storlek (cm): 61 x 42 x 28  .

Väskset innehållande     tre Go Pack 8002 och en Go Pack Nose 8001.   

 Thule Cykelväska 836   



NEW
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Namn Thule EasyBase Thule EasyBike Thule BackUp Thule EasyBasket Thule EasyBag

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

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

Max. antal cyklar 1 2

Lastkapacitet (kg) 60 17 2x17 50 60

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

TÜV/EuroBE-godkänd • • • • • •

Uppfyller City 
Crash-normen • • • • • •

Övrigt Bakljus. Låser hållaren till 
bilen med tillbehör 957.

Genom att kombinera 948-
1 och 948-2 är det möjligt 
att transportera 3 cyklar. 
Passar ramdimensioner 

20–77 mm.
Passar alla hjuldimensio-
ner. Låser cykel till hållare 

med tillbehör 526.

Volym 420 l. 
Öppnas baktill. 80 mm

monteringssystem. 
U-bygel.
Färg: grå.

Volym 315 l. 
Spännband ingår. 

Tejpade sömmar och 
förseglad dragkedja med 

integrerat lås.

Namn Thule Excellence Thule Dynamic Thule Atlantis Thule Pacific Thule Ranger

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

Storlek (cm) 218x94x40 206x84x34 235x94x35 175x82x45 190x63x41 196x78x44 235x90x46 139x90x39 175x82x45 226x55x37 190x63x39 232x70x40 110x80x40 190x50x30

Innermått (cm) 205x85 180x70 208x80 165x76 180x58 185x73 223x84 130x86 165x76 215x50 180x58 225x62 105x75 185x45

Volym (l) 520 420 520 440 340 480 650 370 460 330 340 460 340 300

Lastkapacitet (kg) 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50

Max. antal skidor 
eller snowboards

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

Monteringssystem Power-Click Power-Click Power-Grip Fast-Grip Easy-Snap

Öppning Dual-Side Dual-Side Dual-Side Single-Side Dual-Side Dual-Side Single-side Baktill/sida Single-side

Dual-Force • • • • • • • • • • • •

Skidhållare Tillbehör
694900

Tillbehör  
694800

Tillbehör  
694900

Tillbehör  
694800

Tillbehör 
694600

Tillbehör 
694800

Tillbehör  
694900

iTllbehör 
694800

Tillbehör  
694500

Tillbehör 
694600

Tillbehör 
694700

Ingår

Spännband • • • • • • • • • • • • • •

Centrallås • • • • • • • • • • • • Snäpplås

Passar aeroprofil ¹ • • • • • • • • • • • • • •

Passar fyrkantsrör • • • • • • • • • • • • • •

TÜV/GS-godkänd • • • • • • • • • • • • • •

Uppfyller City Crash-normen • • • • • • • • • • • • • •

Maxlängd skidor (cm) 200 180 205 155 175 180 220 - 155 210 175 220 - 185

Färg Exklusiv 2-tons 
Svart högglans/titan 

metallic (6119)

Antracit/
670, 

Silver metallic/
676, 

Svart högglans/
681

Antracit/
633, 

Silver metallic/
636, 

Svart högglans/
650

Silverblank/
660

Atlantis 200 
blanksvart 660B

Silverblank/
666

Silverblank
/679

Svart högglans/
679B

Silverblank/
680

Svart högglans/
680B

Silvergrå/
6311

Silvergrå/
6312

Antrasit/ 
6 312A

Silvergrå/
6315

Silvergrå/
6316 

Antrasit/ 6 316A

Silvergrå/
6317 

Antrasit/
 6 317A

Svart/
silvergrå 

6011

Svart/ 
silvergrå 

6035

Tekniska specifi kationer

Easy 
Base

 ¹ Gäller för användning med Thules originalräcke. För användning med annan tillverkares räcke, rådfråga din Thule-handlare. 

 Takboxar 
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Namn Thule Xpedition Thule Xplorer Thule Xperience

820 821 713 714 715 828

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

Lås • • Tillbehör 538 One-Key System (tillbehör)

Passar aeroprofil¹ • • Med adapter 878 •

Passar fyrkantsrör • • • • • •

TÜV-godkänd • • • • • •

Övrigt Aluminium. Justerbara infästningar
i längd och bredd för att passa lasthållaren. 

Thule Lastnät och Thule Go-väskor 
finns som tillbehör

Aluminium. Justerbara infästningar
i längd för att passa lasthållaren.

Thule Lastnät och Thule Go-väskor 
finns som tillbehör

Spoiler och 2 fyrkantsrör 
ingår.

Thule Lastnät och Thule 
Go-väskor finns som till-

behör

Namn Thule Excellence Thule Dynamic Thule Atlantis Thule Pacific Thule Ranger

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

Storlek (cm) 218x94x40 206x84x34 235x94x35 175x82x45 190x63x41 196x78x44 235x90x46 139x90x39 175x82x45 226x55x37 190x63x39 232x70x40 110x80x40 190x50x30

Innermått (cm) 205x85 180x70 208x80 165x76 180x58 185x73 223x84 130x86 165x76 215x50 180x58 225x62 105x75 185x45

Volym (l) 520 420 520 440 340 480 650 370 460 330 340 460 340 300

Lastkapacitet (kg) 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50

Max. antal skidor 
eller snowboards

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

Monteringssystem Power-Click Power-Click Power-Grip Fast-Grip Easy-Snap

Öppning Dual-Side Dual-Side Dual-Side Single-Side Dual-Side Dual-Side Single-side Baktill/sida Single-side

Dual-Force • • • • • • • • • • • •

Skidhållare Tillbehör
694900

Tillbehör  
694800

Tillbehör  
694900

Tillbehör  
694800

Tillbehör 
694600

Tillbehör 
694800

Tillbehör  
694900

iTllbehör 
694800

Tillbehör  
694500

Tillbehör 
694600

Tillbehör 
694700

Ingår

Spännband • • • • • • • • • • • • • •

Centrallås • • • • • • • • • • • • Snäpplås

Passar aeroprofil ¹ • • • • • • • • • • • • • •

Passar fyrkantsrör • • • • • • • • • • • • • •

TÜV/GS-godkänd • • • • • • • • • • • • • •

Uppfyller City Crash-normen • • • • • • • • • • • • • •

Maxlängd skidor (cm) 200 180 205 155 175 180 220 - 155 210 175 220 - 185

Färg Exklusiv 2-tons 
Svart högglans/titan 

metallic (6119)

Antracit/
670, 

Silver metallic/
676, 

Svart högglans/
681

Antracit/
633, 

Silver metallic/
636, 

Svart högglans/
650

Silverblank/
660

Atlantis 200 
blanksvart 660B

Silverblank/
666

Silverblank
/679

Svart högglans/
679B

Silverblank/
680

Svart högglans/
680B

Silvergrå/
6311

Silvergrå/
6312

Antrasit/ 
6 312A

Silvergrå/
6315

Silvergrå/
6316 

Antrasit/ 6 316A

Silvergrå/
6317 

Antrasit/
 6 317A

Svart/
silvergrå 

6011

Svart/ 
silvergrå 

6035

Tekniska specifi kationer

 ¹ Gäller för användning med Thules originalräcke. För användning med annan tillverkares räcke, rådfråga din Thule-handlare. 

 Vilken färg vill du ha 
på din box?   

 2-tons Svart högglans/titan metallic 

 Svart högglans 

 Silverblank 

 Antracit 

 Silvermetallic 

 Silvergrå 

 Last-
korgar 



Vissa känner bara äkta frihetskänsla när de sitter på 
en cykel på en jämn och öppen väg. Tystnaden när 
man glider fram på platt landsväg, mjölksyran som 
pumpar när man cyklar uppför och den barnsliga 
spänningen när man cyklar för fort i nerförsbacke – 
den känslan är värd allt. För andra finns friheten mitt 
ute i terrängen, i lerstänk i ansiktet och i ett pumpande 
hjärta som älskar ansträngningen. Oavsett väder och 
motiv är målet detsamma: frihet.

Låt friheten  
   frigöra  
 dina sinnen



B
ike
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44 Bike

Thules prisbelönta cykelhållare gör det enklare att ta 
steget ut i friheten. Vilken typ av cykel du än har – 
mountainbike eller elcykel, racer eller hybrid – har vi en 
lösning för dig. Du kan frakta cykeln inuti bilen, på taket, 
på bakluckan och på dragkroken. Vi har fler cykelhållare 
än någon annan. De är lätta att montera, lätta att för-
vara och otroligt flexibla. Vi har även ett stort utbud av 
tillbehör för alla upptänkliga behov. 
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Tiltfunktion
Förenklar åtkomsten av bagageutrymmet, även med 
cyklarna lastade. Stoppfunktion hindrar cyklarna från 
att slå i marken.

Hopfällbar
Enkel att fälla ihop, stuva undan och förvara till och 
med i bagageutrymmet.

Pumpspännen
Pumpspännen för hjul som gör det enkelt att  
fästa hjulen.

Bike

Innovativa LED-baklyktor
Innovativa och exklusiva LED-ljus med den 
senaste tekniken

Unika, avtagbara ramhållare
Gör det mycket enkelt att fästa ramhållaren i cykel-
ramen, speciellt när man lastar flera cyklar.

Teknik och funktioner

Smart dragkrokskoppling
Cykelhållaren fästs och säkras med ett handtag 
 – i ett enda moment, med en hand.

Justerbar ramhållare 
När ramhållaren justerats står cykeln stadigt  
och säkert.

Självjusterande
Cykeln rullar automatiskt i rätt position och vilar mot 
ramhållaren medan ramhållaren justeras och låses.

Thule One-Key System 
Undvik krånglet med flera olika nycklar, byt till Thule 
One-Key System och du kan använda en och samma 
nyckel till alla Thule-produkter.  
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Takmonterad

Bike – monterad på tak
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•  När ramhållaren fälls upp stannar den i upprätt läge för att 
underlätt a lastningen av cykeln. 

•  Hjulskenan är designad för att cykeln automatiskt ska rulla in och 
vila mot ramhållaren medan ramhållaren justeras och låses.

•  Justering och fastlåsning av ramen sker med vred i bekväm 
takhöj d.

•  Snabbspännen med hjulskydd, justerbara för olika hjuldimensio-
ner, håller hjulen stadigt på plats.

•  Bekvämt snabbfäste för snabb och enkel montering till både 
fyrkant s- och aeroprofiler (inklusive T-spårsadaptrar).

• Lätt och smidig konstruktion i aluminium.

• Kan enkelt monteras på valfri sida av biltaket.

• Låsbar – cykel till cykelhållare och cykelhållare till lasthållare.

• Passar cykelramar upp till 100 mm.

• Klarar nu cyklar upp till 20 kg.

Thule ProRide 591

Thule ProRide 
Oavsett om du är proffscyklist eller inte är chanserna 
stora att du vill se ut som en. Och det finns inget som 
lyser mer av proffscyklist än vår Thule ProRide-cykel-
hållare. Visst är den snygg och elegant, men framför 
allt är den ett stycke vacker ingenjörskonst. Den passa r 
direkt på din Thule-lasthållare, och det är lika enkelt att 
säkra cykeln på den som att montera den. Och när du 
har spenderat en mindre förmögenhet på en cykel vill 
du kunna lita på att den sitter som den ska. Det gör 
den. Thule ProRide är så robust att du kan vara överty-
gad om att cykeln sitter i ett säkert grepp hur krävande 
vägen än är.

När cykeln lyfts upp rullar den 
automatiskt in och vilar mot den 
upprättstående ramhållaren. 

Ramhållare
När ramhållaren justerats står 
cykeln stadigt och säkert.

Snabbspännen
Håller hjulen stadigt på plats.  
Justerbara för olika hjuldimensioner.

Bekväm fastlåsning
Fastlåsning av ramen görs med 
ett låsvred i bekväm höjd.

Självjusterande
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Thule OutRide 561

Thule OutRide

Bike – monterad på tak

Integrerad adapter 561-1
För Thule OutRide – för cyklar 
med 20 mm axel.

Snabbspännen 
Håller bakhjulen stadigt på plats.  
Justerbara för olika hjuldimensioner.

Snabbfäste 
Enkel att fästa på alla typer av  
framgafflar.

– enkel, professionell och snygg.

Thule Hjulväska 563 XL
Specialtillverkad väska av hög kvalitet 
med specialstoppning, som  
skyddar cykelhjulet under  
transport och lagring.  
Invändig ficka för 
mindre verktyg m.m. 
Kraftiga nylon- 
handtag. Perfekt 
tillbehör för  
Thule OutRide. För 
hjulstorlekar upp till 
29”/ ø 74 cm.

Thule Hjulhållare 545-2
Ny förbättrad hållare för 
framhjul med normal axel. 
Passar även hjul med skiv-
broms. Perfekt tillbehör för 
Thule OutRide. Kan fällas 
ner när den inte används. 
Passar både aero- och 
fyrkantsprofil.

Integrerad adapter 561-1
För Thule OutRide – för cyklar 
med 15 mm axel.

Komplettera din cykelhållare

• Enkelt justerbart snabbfäste för alla slags framgafflar.

• Passar även cyklar med skivbroms.

• Snabbspännen bak, justerbara för olika hjuldimensioner.

• Integrerad adapter för cyklar med 20 mm axel.

• Lätt och smidig konstruktion i aluminium.

• Snabb och enkel montering – inga lösa delar.

• Låsbar – cykel till cykelhållare, cykelhållare till lasthållare.

• Bekvämt snabbfäste för snabb och enkel montering till både  
 fyrkants- och aeroprofiler (inklusive T-spårsadaptrar).
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NEWNEW

• Ny dynamisk design.

• Ny exklusiv titanfärg.

• Nya hjulhållare för bekvämare lastning

• Ramhållare med snabblåsning, passar de flesta ramstorlekar 
 upp till 80 mm.

• Låsbar – cykel till cykelhållare och cykelhållare till lasthållare.

• Snabbspännen, justerbara för olika hjuldimensioner.

•  Bekvämt snabbfäste för snabb och enkel montering till både 
fyrkants- och aeroprofiler.

•  Tillval: T-track-Adapter 889-2 för montering i T-spårsskenan 
på aeroprofiler.          

Thule FreeRide 532  

Thule FreeRide

Bike – monterad på tak

 Thule Cykelväska 836 
 Perfekt för racercyklar och 
mountainbikes. Inkludera r 
2 skumplastskydd, 1 plast -
skydd, 1 separat väska, 
1 verktygsväska, 
1 emballage för kedja/slang. 
Innermått (cm): 114 x 74 x 24. 
Yttermått (cm): 119 x 77 x 26. 

 Ramhållare 
 Ramhållare med snabblåsning, 
passar de flesta ramdimensioner. 

 Snabbspännen 
 Håller hjulen stadigt på plats. 
Justerbara för olika hjuldimensioner. 

– modern, dynamisk och funktionell.

 Komplettera din cykelhållare 

 Thule Wall hanger 9771 
 Smart lösning för plats   -
besparande och funktionell 
förvaring av cyklar och 
cykelhållare. 
Lastkapacitet: 40 kg.  

 Thule One-Key System 
 Undvik krånglet med fl era olika 
nycklar, byt till Thule One-Key 
Syste m och du kan använda 
en och samma 
nyckel till alla 
Thule-produkter.  
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Dragkroksmonterad

Bike – monterad på dragkrok
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NEWNEW

Thule EuroClassic G6 LED

Lastningen går lätt

Fotmanövrerad tiltfunktion
Bekväm fotpedal sparar ryggen och gör att du slipper 
bli smutsig om händerna.

Lastramp 9151 
Enkelt avtagbar ramp förenklar lastning och 
lossning av cyklar.

Innovativa LED-baklyktor
Innovativa och exklusiva LED-baklyktor med 
den senaste tekniken

•  Exklusiva LED-baklyktor och en tidlös design ger hållaren ett tilltalande  
utseende. 

• Lastar upp till 25 kg per cykel och möjliggör därmed transport av elcyklar.

• Pumpspännen för hjul som gör det enkelt att fästa hjulen.

•  Ny, förbättrad enhandskoppling med låg stängningskraft och hög  
stabilitet.

•  Ny fotmanövrerad tiltfunktion för enkel och bekväm åtkomst till bagage-
utrymmet. Stoppfunktion hindrar cyklarna från att slå i marken. 

•  En stor tiltvinkel gör det möjligt att öppna även mycket stora bagage-
luckor, som på VW T5 – till och med när du har fyra cyklar monterade .

•  Avtagbara och lätthanterliga ramhållare med system för snabb  
montering förenklar lastningen av cyklar.

• Hållare låsbar på dragkrok och cyklar låsbara på hållare.

•  Breda hjulhållare med utökat avstånd möjliggör transport av robusta 
cyklar med långt axelavstånd.

• Passar alla cyklar och hjulstorlekar.

•  Öka kapaciteten för G6-hållaren med en cykel med hjälp av adaptern 
Thule EuroClassic G6 9281. Passar alla cyklar och hjulstorlekar.

•  Thule Off-Road-adapter 9042 (tillval) för bilar med reservhjul på  
bakluckan (upptar en cykelplats).

•  Thule lastramp 9152 (tillval) gör det extremt enkelt att lasta cyklar.

Bike – monterad på dragkrok

– vår exklusiva, stabila och  
utbyggbara hållare.

Avtagbar ramhållare
Gör det mycket enkelt att fästa ramhållaren i cykel-
ramen, speciellt när man lastar flera cyklar.

Nerfällbar
Förenklar åtkomsten av bagageutrymmet, även med 
cyklarna lastade. Stoppfunktion hindrar cyklarna från 
att slå i marken.

Smart dragkrokskoppling
Ergonomisk enhandskoppling med låg stängningskraft 
och hög stabilitet. 
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Lastramp 9152 
Enkelt avtagbar ramp 
förenklar lastning och 
lossning av cyklar.  

Smart dragkroks-
koppling
Ergonomisk enhands-
koppling med låg 
stängningskraft och 
hög stabilitet.     

Unika, avtagbara 
ramhållare
Gör det mycket enkelt 
att fästa ramhållaren i 
cykelramen, speciellt 
när man lastar flera 
cyklar.    

Fotmanövrerad 
tiltfunktion
Bekväm fotpedal spa-
ra r ryggen och gör att 
du slipper bli smutsig 
om händerna.  

Nerfällbar
Förenklar åtkomsten 
av bagageutrymmet, 
även med cyklarna 
lastade. Stoppfunk-
tion hindrar cyklarna 
från att slå i marken.    

Thule EuroWay G2

Thule EuroWay G2 921/923

Thule EuroRide

Thule EuroRide 941/943

Bike – monterad på dragkrok

•  Med det snabbmonterade handtaget fäster du hållare på 
dragkulan med några enkla vridningar.

• Handmanövrerad tiltfunktion gör det enkelt att komma åt 
 bagageutrymmet.

• Cykelhållare och cyklar låsbara.

• Flyttbara hjulhållare med mjuka spännband.

• Stabila ramhållare för cykelramar upp till 70 mm.

• Enkel att vika ihop för förvaring, får plats i de flesta 
 bagageutrymmen.

•  Finns i två storlekar:
– Thule EuroRide 941 lastar två cyklar.
– Thule EuroRide 943 lastar tre cyklar.

– elegant, lätt och kompakt cykelhållare.

• Tidlös och elegant design.

• Väger bara 12,3 kg (för 2 cyklar) tack vare att aluminium och andra 
 hållfasta lättviktsmaterial används.

• Pumpspännen för hjul som gör det enkelt att fästa hjulen.

• Ergonomisk enhandskoppling.

• Smart fotmanövrerad tiltfunktion som ger enkel och bekväm åtkomst av 
 bagageutrymmet (med cyklarna lastade).

• Avtagbara och lätthanterliga ramhållare förenklar lastningen av cyklar.

• Hållare låsbar på dragkrok och cyklar låsbara på hållare.

• Utdragbara/flyttbara hjulhållare och lyktor gör att det går att 
 transportera cyklar med långt axelavstånd.

• Större avstånd mellan hjulhållare för större avstånd mellan cyklarna.

• Stor tiltvinkel gör det möjligt att öppna även mycket stora bagagedörrar.

• Enkel att vika ihop för förvaring, får plats i de flesta bagageutrymmen.

• Passar alla cyklar och hjulstorlekar.

• Thule Off-Road-adapter 9202 (tillval) för bilar med reservhjul på 
 bakluckan (upptar en cykelplats).

• Thule lastramp 9151 (tillval) gör det extremt enkelt att lasta cyklar.

– kompakt, tiltbar och stabil 
cykelhållare.
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•  Extra stort avstånd mellan hjulhållarna för större 
avstånd mellan cyklarna.

•  Perfekt för tunga cyklar, t.ex. elcyklar och downhill-
cyklar.

•  Thule lastramp 9152 (tillval) gör det extremt enkelt att 
lasta cyklar.

•  Monteras enkelt på dragkroken med ett handtag – i ett 
enda moment, med en hand.

•  Fotmanövrerad tiltfunktion gör bagageutrymmet 
lättåtkomligt även med cyklarna monterade.

•  Avtagbara och lättflyttade ramhållare för enklare 
lastnin g av cyklar.

•  Mycket robust och stabil cykelhållare som monteras 
på dragkrok.

• Passar alla cyklar och hjulstorlekar.

• Enkel att fälla ihop, stuva undan och förvara.

•  Låsbar – cykel till cykelhållare och cykelhållare till 
dragkrok.

• Lastar upp till 2 cyklar (2 × 30 kg).                

Thule EuroPower 916  

Thule EuroPower

Thule RideOn 9502/9503  

Thule RideOn

Bike – monterad på dragkrok

 Nerfällbar 
 Förenklar åtkomsten av 
bagageutrymmet. Stopp-
funktion hindrar cyklarna 
från att slå i marken. 

 Fotmanövrerad tiltfunktion 
 Enkel, fotmanövrerad tilt-
funktion förenklar åtkomsten 
av bagageutrymmet. 

 Smart dragkrokskoppling  
 Cykelhållaren fästs och säkras 
med ett handtag – i ett enda 
moment, med en hand. 

Lastramp  9152 
 Enkel, avtagbar ramp 
förenklar lastning och 
lossning av cyklar. 

– utvecklad för tunga cyklar, 
t ex elektriska och downhill.

•    Smart koppling, passar de flesta dragkrokar. 

•  Tiltbar (med cyklar lastade) för lättåtkomligt bagageutrymme. 

•  Cyklarna fixeras med kraftiga spännband. 

•  Ljusramp ingår för ökad säkerhet och för att uppfylla lagliga krav. 

•  Finns i två storlekar: 
  Thule RideOn 9502 lastar två cyklar. 
  Thule RideOn 9503 lastar tre cyklar.   

– stabil, prisvärd och tiltbar.
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Thule HangOn 972/974/9708  Thule HangOn

Thule BoltOn 9705  Thule Xpress 970  

Bike – monterad på dragkrok

•    Stabil koppling som inte kräver någon förjustering vid montering. 

•  Enkel att fälla ihop, stuva undan och förvara. 

•  Mjuka, skyddande ramhållare håller cyklarna stadigt på plats.  

•  Utrustad med spännband och reflexer för ökad säkerhet. 

•  Förberedd för montering av ljusramp 976 med adapter 9761.  
 (Gäller ej 9708)

•  972/9708 tiltbara, med cyklar monterade för lättåtkomligt 
 bagageutrymme. 

• Passar alla cyklar och hjulstorlekar.

• Cyklarna sitter i bekväm höjd från marken.  Finns i två storlekar:   
 - 972 och 974 lastar tre cyklar. 
 - 9708 lastar fyra cyklar.    

Tiltbar  
 Enkel åtkomst av 
bagage utrymmet med 
hållaren tiltad.  

•    Cykelhållare för skruvmonterade dragkrokar, mycket enkel att lyfta av   
 och på bilen.   

•  Tiltbar (med cyklar lastade) för lättåtkomligt bagageutrymme. 

•  Passar alla cyklar och hjulstorlekar. 

•  Dragkroken fri för husvagn eller trailer med cykelhållaren monterad. 

•  Lastar fyra cyklar i bekväm höjd från marken.

• Ljusramp 976 kan fästas med spännband om billyktorna är skymda.   

•    Passar de flesta ramdimensioner. 

•  Mjuka, skyddande ramhållare håller cyklarna stadigt på plats. 

•  Utrustad med spännband och reflexer för ökad säkerhet. 

•  Förberedd för montering av ljusramp 976 med adapter 9761. 

•  Enkel att fälla ihop, stuva undan och förvara. 

•  Lastar två cyklar.   

– lättanvänd med stabil koppling.
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Thule EuroClick G2

Thule EuroClick G2 919  

  Den här innovativa cykelhållaren (baserad på Thule 
EuroWay G2) levereras i två delar:

1.  En tvärbalk med hållare för bilen och en elkabelsats 
med 13-polskontakt (installeras på verkstad)

2.  Cykelhållaren Thule EuroClick G2 919 med en drag-
krokskoppling som fästs direkt i hållaren på bilen.

  En cykelhållarlösning för fordon som inte får ha 
dragkrok samt miljöbilar och hybridbilar. Exempel på 
sådana bilar är Toyota Prius, Toyota IQ, Suzuki Alto, 
Ford Ka, Citroën C1 osv. Dessa bilar kallas här ”bilar 
som inte får ha dragkrok” eftersom det inte är tillåtet att 
koppla släp eller husvagn till dem. Thule EuroClick G2 
kan också användas för andra bilar som är utrustade 
med Thules avtagbara system.

Bike – monterad på dragkrok

– ingen dragkrok på din hybrid-/
kompaktbil? Inga problem!

• Kompatibel med Thules avtagbara dragkrok.

• Hopvikbar för att underlätta förvaringen.

• Hållare låsbar till bil.

• Flyttbar cykelramshållare förenklar lastningen.

• Smart, fotmanövrerad tiltfunktion gör bagageutrymmet lättåtkomligt 
 även med cyklarna monterade.

• Pumpspännen för hjulen som gör att det går snabbt och enkelt att fästa cyklarna.

• För bilrekommendationer, se Thule Fit Guide eller www.thule.com.

• För upp till två cyklar.

 Thule Lås 957 
 För låsning av Thule HangOn och Thule RideOn till dragkrok. 

 Thule Hjuladapter 9772 
 Tillbehör för landsvägscyklar och mountainbikes. Placeras 
mellan spännband och fälg. Skyddar fälgen på mountainbike-
hjulet och stabiliserar hjulet på landsvägscykeln. 

 Thule Ramadapter 981/982 
 Ger perfekt passform vid fastsättning i cykelhållarens ramhållare 
för cyklar med udda ramkonstruktion, liksom dam- och 
BMX-cyklar. 981 passar cykelhållare med cyklar hängande och 
982 cykelhållare där cyklarna är placerade på en plattform. 

 Thule Låskabel 538 
 Plastklädd, 180 cm lång stålkabel som låser fast det 
mesta. Inklusive låsskydd. 

 Thule One-Key System 
Undvik krånglet med fl era olika nycklar, 
byt till Thule One Key System och du 
kan använda en och samma nyckel till 
alla Thule-produkter.  
 

 Thule Nummerplåt 9762 
 En blank nummerplåt för cykelhållarens fästen; mycket 
användbar i länder där det inte är tillåtet att ta bort original-
plåtarna från bilen. Skriv på den för hand eller använd stickers. 

 Thule Lightboard 976 
 Ersätter baklyktorna på din bil, då de är skymda av cykel-
hållaren. Enkel att fästa med adapter 9761 (Thule HangOn 
och Xpress) eller med spännen (Thule BoltOn). 

 Thule Låsbart vred 526/527 
 Tillbehör för cykelhållare som monteras på bakluckan. 
Låser ramhållaren. Art. nr. 526, 2-pack. Art. nr. 527, 
4-pack. 

 Thule Adapter 9906 
 Konverterar bilens 7-poliga eluttag så att 

det passar Thules 13-poliga produkter.

  

 Thule Adapter 9907 
 Konverterar bilens 13-poliga eluttag så att 

det passar Thules 7-poliga produkter.

  

 Thule Tredje bromsljus 9902 
 Tillbehör för bilen när last eller cyklar täcker bromsljuset. 
Specialtillverkad för att monteras på Thules lasthållare för 
bakluckan eller på cykelns ram. 

 Komplettera din cykelhållare 
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Monterad på bakluckan

Bike – monterad på bakluckan
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Thule BackPac 973
– utdragbar hållare för montering högt 
upp på bakluckan.

 Hög montering 
 Gör att baklyktor och nummerplåt inte 
skyms. 

 Unika, avtagbara ramhållare 
 Gör det mycket enkelt att fästa ramhållaren 
i cykelramen, speciellt när man lastar 
flera cyklar. 

 Snabbspännen 
 Håller hjulen stadigt på plats. 
Justerbara för olika hjuldimensioner. 

 Behöver du transportera en eller två extra cyklar? 
Komplettera med adapter 973-23 eller 973-24 
 Med adapter 973-23 ökar kapaciteten för Thule BackPac 
från två till tre cyklar och med adapter 973-24 från tre till 
fyra cyklar. 

 Thule BackUp 900 
 En robust box som utökar 
bilens bagageutrymme 
med 420 liter. Passar 
perfekt för att montera på 
Thule EasyBase 
och Thule BackPac. 

•    Hög montering gör att bakljus och nummerplåt inte skyms. 

•  Avtagbara och lätthanterliga ramhållare.  

•  Passar många bilmodeller med hjälp av monteringskit.    

• Enkel att fälla ihop, stuva undan, förvara och hantera.

• Vid byte av bil kan ofta hållaren användas (nytt kit kan behövas).

• Utdragbara hjulhållare.

• Alla delar som är i kontakt med bilen och cyklarna är 
 gummiklädda.

• Cyklar låsbara till hållare, hållare låsbar till bil med Thule Lås 567   .

•  För bilrekommendationer, se Thule Fit Guide eller 
 www.thule.com. 

• Lastar upp till två cyklar och med hjälp av adapter tre till 
 fyra cyklar. 

 Öka kapaciteten och fl exibiliteten hos BackPac 973 
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Thule ClipOn High 9105/9106  

Thule ClipOn High

Bike – monterad på bakluckan

•    Monteras enkelt med hjälp av unikt snabbfäste och patenterad  
 låsmekanism.

•  Hög placering gör att baklyktor och nummerplåt inte skyms.

•  Gummiklädda ramhållare. 

•  Alla delar som är i kontakt med bilen är gummiklädda. 

•  Justerbara snabbspännen håller hjulen säkert på plats.  

•  Enkel att fälla ihop, stuva undan och förvara. 

• Utdragbara hjulhållare.

• Gummibeläggning och skumplast skyddar bilen.

• Cyklar låsbara till hållare.

•  För bilrekommendationer, se Thule Fit Guide eller 
 www.thule.com.    

•  Lastar upp till två cyklar. 

 Snabbfäste 
 Mycket enkelt att montera och låsa 
cykelhållaren på bakluckan. 

 Hopfällbar 
 Enkel att fälla ihop, stuva undan och 
förvara.  

– snabbmonterad och hopfällbar cykelhållare.
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Thule ClipOn 9103/9104  

Thule ClipOn

Thule Freeway 968  

Thule FreeWay

Thule InDoor  
Thule InDoor 592  

Bike – monterad på bakluckan

•    Monteras enkelt på bakluckan med hjälp av unikt snabbfäste. 

•  Alla delar som är i kontakt med bilen och cyklar är 
 gummiklädda. 

•  Justerbara snabbspännen håller hjulen säkert på plats. 

•  Enkel att fälla ihop, stuva undan och förvara.   

•  För bilrekommendationer, se Thule Fit Guide eller 
  www.thule.com . 

• Möjlighet för montering av Thule ljusramp 976.      

• Lastar upp till tre cyklar.

– hållare med snabbfäste, perfekt 
för halvkombi-/kombibilar.

•    Monteras enkelt på bakluckan. 

•  Alla delar som är i kontakt med bilen och cyklar är  
 gummiklädda. 

•  För bilrekommendationer, se Thule Fit Guide eller 
 www.thule.com. 

•  Möjlighet för montering av Thule ljusramp 976.  

•  Lastar upp till tre cyklar.  

– för upp till tre cyklar.

• Det säkraste sättet att transportera cyklar i bilen.

• För en del bilar blir lastningskapaciteten tre gånger så  
 stor med Thule Indoor Adapter 593. 

•  För bilrekommendationer, se Thule Fit Guide eller 
 www.thule.com.  



60

Namn Thule ProRide Thule FreeRide Thule OutRide

591 532 561

Max. antal cyklar 1 1 1

Lastkapacitet (kg) 20 17 17

Montering av cykel Ram/hjul Ram/hjul Framgaffel/bakhjul

Passar ramdimensioner (mm) ø Upp till 100* ø 22-70* Alla

Passar hjuldimensioner Alla Alla Alla

Självjusterande ramhållare •

Justerbara snabbspännen 
för hjul

• • •

Låser cykel till hållare • • •

Låser skidhållare till lasthållare • • •

Kan skiftas från 
höger- till vänstermonterad

• • •

Passar aeroprofil • • •

Passar fyrkantsrör • • •

Adapter för T-spår (20 x 20 mm)¹ Ingår 889-2 Ingår

Adapter för T-spår (30 x 23 mm)¹ 889-1 889-3 889-3

TÜV-godkänd • • •

Uppfyller City Crash-normen • • •

Övrigt Aluminium. 
Mycket enkel att montera. 

*Rund ram 22–80 mm, 
oval ram 80 x 100 mm.

*Oval ram, max. 65 x 80 mm. Aluminium. 
Även för cyklar med skivbroms. 
Adapter för gaffel med 20 mm 

axel ingår.

Namn Thule EuroClassic G6 LED Thule EuroPower Thule EuroWay G2 Thule EuroRide   Thule RideOn Thule EuroClick G2 Thule HangOn Thule BoltOn Thule Xpress

928 929 916 921 923 941 943 9502 9503 919 972 9708 974 9705 970

Max. antal cyklar 2 (3 med
adapter 928-1)

3 (4 med
adapter 928-1)

2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 2

Lastkapacitet (kg) 51 60 60 46 51 36 45 30 45 40 45 60 45 60 30

Max. cykelvikt (kg) 25 25 30 24 24 20 20 17 17 20

Hjulavstånd (cm) 20 20 25 19 19 17 17 15 15 19

Kan användas med adapter 9152 • • • • • •

Storlek (cm) 137x48 137x65 118x63 102 x 55 102 x 73 105x58 105x75 105x55 105x75 102 x 55 47x54 47x64 47x54 47x64 50x54

Vikt (kg) 16 19 18 12 15 14 16 9 12 17 6,5 10 6 8 4

Passar ramdimensioner (mm) 22-80 22-80 22-80 22-80 22-80 20-70 Alla 22-80 Alla Alla Alla Alla Alla

Justerbara hållare 
för hjulen Quick release Quick release Pumpspännen Quick release Justerbara spännband Pumpspännen

Avtagbara ramhållare • • • • • •

Låser cykel till hållare • • • • • Tillbehör 526/527 Tillbehör 538 • Tillbehör 538 Tillbehör 538 Tillbehör 538

Låser hållare till bil • • • • • • • Tillbehör 957 • Tillbehör 957 Tillbehör 526 Med hänglås

Tiltbar med cyklar Fotpedal Fotpedal Fotpedal Handmanövrerad Handmanövrerad Fotpedal Handmanövrerad Handmanövrerad

Passar bilar med externt 
monterat reservhjul

Med reservhjuls-
adapter 9042

Med reservhjuls-
adapter 9042

Med reservhjuls-
adapter 9202

Med reservhjuls-
adapter 9202

Bakljus LED • • • • • • • • Tillbehör 976 Tillbehör 976 Tillbehör 976

Elkontakt 13-pol (7-pol med adapter 9906) 7-pol (13-pol med adapter 9907) 7-pol (13-pol med adapter 9907) 7-pol (13-pol med adapter 9907) 7-pol (13-pol med adapter 9907)
13-pol (7-pol med adapter 

9906)

TÜV/euroBe-godkänd • • •

Uppfyller City Crash-normen • • • • • • • • • • • • • • •

Övrigt Tredje bromslykta 9902  
finns som tillbehör.

*Maxvikt för adapter 9081 är 15 kg.

Kombineras med hållarsats. 
Se Thule Fit Guide.

Adapter 9761 krävs för montering av ljusramp 976 
på 972 och 974.

Med Thule 958 kan hållaren 
monteras på en annan bil.

Spännband för fixering av 
cykeln ingår.

Tekniska specifikationer

Cykelhållare  
för montering  
på dragkrok

Cykelhållare
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Namn Thule
BackPac

Thule 
ClipOn High

Thule 
ClipOn

Thule
FreeWay

Thule
Indoor

973 9105 9106 9103 9104 968 592

Max. antal cyklar
2 (3 med adapter 
973-23, 4 med 

973-23 + 973-24)
2 2 3 3 3 2 (3 med

adapter 593)

Lastkapacitet (kg) 60 30 30 45 45 45

Vikt (kg) 14 10 11 7 8,5 6

Montering av hållare Med 
monteringskit

Patenterat 
snabbfäste

Patenterat 
snabbfäste

Justerbara 
spännband

Inuti 
bilen

Passar ramdimensioner (mm) 22-80 22-80 Alla Alla Alla

Passar hjuldimensioner Alla Alla Alla Alla Alla

Gummiklädd ramhållare • • • • • •

Avtagbara ramhållare • • •

Justerbara hållare 
för hjulen Spännband

Quick release 
spännband

Låser cykel till hållare • • • Tillbehör 538 Tillbehör 538

Låser hållare till bil Tillbehör 567

Åtkomst till bagageutrymme med 
hållare på och cyklar lastade

• • • • • • •

TÜV-godkänd • • • •

Övrigt Placeringen 
skymmer ej 

baklyktor eller
nummerplåt.

Placeringen skymmer ej 
bromslyktor eller nummerplåt. 

Tredje bromslykta 9902 finns som 
tillbehör.

Placeringen skymmer ej 
baklyktor eller nummerplåt. 
Tredje baklykta 9902 finns 

som tillbehör.

Kraftigt spännband 
för fixering av cyklar 
ingår. Passar också  

sedanbilar.

Aluminium. 
För montering

inuti bilen.

Namn Thule EuroClassic G6 LED Thule EuroPower Thule EuroWay G2 Thule EuroRide   Thule RideOn Thule EuroClick G2 Thule HangOn Thule BoltOn Thule Xpress

928 929 916 921 923 941 943 9502 9503 919 972 9708 974 9705 970

Max. antal cyklar 2 (3 med
adapter 928-1)

3 (4 med
adapter 928-1)

2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 2

Lastkapacitet (kg) 51 60 60 46 51 36 45 30 45 40 45 60 45 60 30

Max. cykelvikt (kg) 25 25 30 24 24 20 20 17 17 20

Hjulavstånd (cm) 20 20 25 19 19 17 17 15 15 19

Kan användas med adapter 9152 • • • • • •

Storlek (cm) 137x48 137x65 118x63 102 x 55 102 x 73 105x58 105x75 105x55 105x75 102 x 55 47x54 47x64 47x54 47x64 50x54

Vikt (kg) 16 19 18 12 15 14 16 9 12 17 6,5 10 6 8 4

Passar ramdimensioner (mm) 22-80 22-80 22-80 22-80 22-80 20-70 Alla 22-80 Alla Alla Alla Alla Alla

Justerbara hållare 
för hjulen Quick release Quick release Pumpspännen Quick release Justerbara spännband Pumpspännen

Avtagbara ramhållare • • • • • •

Låser cykel till hållare • • • • • Tillbehör 526/527 Tillbehör 538 • Tillbehör 538 Tillbehör 538 Tillbehör 538

Låser hållare till bil • • • • • • • Tillbehör 957 • Tillbehör 957 Tillbehör 526 Med hänglås

Tiltbar med cyklar Fotpedal Fotpedal Fotpedal Handmanövrerad Handmanövrerad Fotpedal Handmanövrerad Handmanövrerad

Passar bilar med externt 
monterat reservhjul

Med reservhjuls-
adapter 9042

Med reservhjuls-
adapter 9042

Med reservhjuls-
adapter 9202

Med reservhjuls-
adapter 9202

Bakljus LED • • • • • • • • Tillbehör 976 Tillbehör 976 Tillbehör 976

Elkontakt 13-pol (7-pol med adapter 9906) 7-pol (13-pol med adapter 9907) 7-pol (13-pol med adapter 9907) 7-pol (13-pol med adapter 9907) 7-pol (13-pol med adapter 9907)
13-pol (7-pol med adapter 

9906)

TÜV/euroBe-godkänd • • •

Uppfyller City Crash-normen • • • • • • • • • • • • • • •

Övrigt Tredje bromslykta 9902  
finns som tillbehör.

*Maxvikt för adapter 9081 är 15 kg.

Kombineras med hållarsats. 
Se Thule Fit Guide.

Adapter 9761 krävs för montering av ljusramp 976 
på 972 och 974.

Med Thule 958 kan hållaren 
monteras på en annan bil.

Spännband för fixering av 
cykeln ingår.

Tekniska specifikationer

I Thule Fit Guide och på www.thule.com finns våra rekommendationer för olika bilmodeller.

Cykelhållare 
för montering 
på baklucka



Vatten. Det är något visst med vatten. Det kan få 
oss att tystna och andas lugnare vid blotta åsyne n. 
Kalla det ursprungligt eller mystiskt eller vad du vill. 
Men vi kan nog enas om att det blir mycket roligar e 
om man sitter i en kajak. Så oavsett om du föredrar 
att glida sakta fram längs oförstörda vatten drag 
eller hellre kastar dig med huvudet före i vattnet från 
en tropisk strand, ser våra ultrasäkra takräcken till 
att du och din utrustning kommer fram lugnt, säkert 
och stilfullt. Adrenalinet sparar vi tills vi är framme 
vid vattnet. 

Våga ta språnget



W
ater

Våga ta språnget



Water
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Vilken vattensport du än föredrar tar vi din utrustning 
till vattnet på ett tryggt och säkert sätt. Från kajaker 
och kanoter till surfingbrädor och wakeboardar – våra 
smarta hållare sparar dina krafter tills de verkligen 
behövs. I kampen mot elementen.

Water
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Hydroglide
De bakre stöden på kajakhållaren Hydroglide är 
fi ltklädda, vilket förenklar lastningen.

Water

Komplettera med smarta tillbehör

Teknik och funktioner

Multi-Purpose Carrier 855
Thule Multi-Purpose Carrier 855 lastar upp till tre 
åror, paddlar osv.

Spännen med gummiskydd
Gummiskydd runt spännen skyddar kajak och bil från 
att repas vid lastning.

Nerfällbar
Thule Hull-a-Port Pro 837 fälls enkelt ner mot last-
hållarröret när den inte används för att reducera 
luftmotstånd och spara utrymme.

Thule spännband
Stadiga, justerbara Thule-spännband för säker 
transport, med brottgräns på 300 kg.
Art. nr. 521, 1 x 275 cm.
Art. nr. 524, 2 x 275 cm.
Art. nr. 522, 1 x 400 cm.
Art. nr. 523, 2 x 400 cm.
Art. nr. 551, 2 x 600 cm.

Thule Windsurfi ngpads 5603
Vinylklädda skydd för allt från surfbrädor till 
småbåtar. Fungerar även perfekt som skydd mellan 
brädor.

Thule Spännbandsrulle
Ett smart tillbehör som hjälper dig att hålla ordning på 
spännbanden och sparar både tid och möda. 
Inkluderar ett stadigt spännband med brottgräns på 
300 kg.
Art. nr. 521-1 inkluderar 275 cm spännband.
Art. nr. 522-1 inkluderar 400 cm spännband.

Thule Boxlift 571
Med Thule Boxlift 571 kan du enkelt och bekvämt 
hissa upp din takbox i garagetaket. Fungerar utmärkt 
även för kajaker och surfbrädor.

Thule Quick Draw 838
Perfekt som för- och akterlina. Fäst Thule QuickDraw 
i lasthållare och farkost, dra åt linan och allt sitter på 
plats. Säljs i förpackningar om 2.
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Thule Hull-a-Port Pro är en unik kajakhållare som är lätt att 
montera. Den smarta och platsbesparande konstruktionen 
gör att du får plats med mer utrustning på taket, och efter-
som den kan fällas ned när den inte används behöver du 
inte ta bort den för att komma in i garaget.  Den är utrustad 
med kraftfulla spännband som håller kajaken på plats och 
tjocka filtkuddar som skyddar den. 

Thule Hull-a-Port Pro

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

Water

Nerfällbar
Thule Hull-a-Port Pro 837 fälls enkelt ner mot lasthållar-
röret när den inte används för att reducera luftmotstånd 
och spara utrymme.

Skyddande pads
Anläggningsytor med 
mycket tjock filtklädsel 
skyddar skrovet.

• Hull-a-Port Pro 837 kan enkelt fällas ner mot lasthållarröret,  
 vilket gör att den inte behöver monteras av vid t.ex. inpassering  
 genom garageporten. 

• Stabil, platsbesparande konstruktion. 

• Anläggningsytor med mycket tjock filtklädsel skyddar skrovet.

• Kraftiga spännband håller kajaken på plats.

• Gummiskydd runt spännen skyddar kajak och bil från att  
 repas vid lastning.

• Enkelt monteringssystem.

• Godkänd för kajaker upp till 45 kg.
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Thule Kajakhållare 579

• Rymmer 1–2 kajaker. 

• Spännband 2 × 275 cm ingår.

• Skydd i polypropylen för spännet. 

• Passar även små båtar och surfingbrädor. 

• Passar fyrkants- och aeroprofiler.

Thule 520-1 Kayak Support

Thule Kajakhållare 874

Thule Hydroglide 873

Water

• Passar fyrkants- och aeroprofiler.

• Passar fyrkants- och aeroprofiler.

• Perfekt för kanoter och andra mindre båtar.

• Ytor som ligger an mot skrovet är klädda med  
 skyddande material. 

• Lasten säkras med spännband. 

• Lastar en kanot eller mindre båt. 

Få din kajak, kanot, bräda och  
utrustning till vattnet

• Anpassar sig exakt efter kajakens form.

• Fyra justerbara gummiklädda stöd gör att kajaken  
 ligger stadigt. 

• Kraftiga spännband håller kajaken på plats.

• Gummiskydd runt spännen skyddar kajak och bil  
 från att repas vid lastning.

• Lastas enkelt av en person.

• Filtklädda bakre stöd för smidig lastning. Man skjuter  
 helt enkelt upp kajaken på biltaket.

• Kraftiga spännband och gummistöd fram håller  
 kajaken på plats.

• Gummiskydd runt spännen skyddar kajak och bil  
 från att repas vid lastning.
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Thule Vågsurfhållare 832

Thule Vindsurfhållare 533/833

¹ Gäller för användning med Thules originalräcke. För användning med annan tillverkares räcke, rådfråga din Thule-handlare.

Water

• Specialdesignad för vågsurfbrädan.

• Brädan vilar i mjuk, skyddande vagga. 

• Lasten säkras med spännband. 

• Lastar upp till två brädor.

• Utvecklad av surfare för surfare.

• Klassisk Thule-produkt använd av  
 vind- och vågsurfare över hela världen. 

• Lasten säkras med spännband. 

• Lastar en bräda och två master.

• 533 avsedd för montering på  
 fyrkantsprofil och 833 på aeroprofil.

• Inkluderar skyddande pads.

Namn Thule 
Hull-a-Port 

Pro

Thule 
Hull-a-Port

Thule
Kajak-
hållare

Thule
Hydroglide

Thule
Kayak

Support

Thule
Kajak-
hållare

Thule
Vindsurf-
hållare

Thule Våg-
surfhållare

Thule Multi-
Purpose
Carrier

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

Lastkapacitet 1 kajak 1 kajak 1 kajak 1 kajak  2 kajaker 1 kanot 1 vindsurfbräda + 
2 master

1–2 vågsurf-
brädor

1–3 paddlar

Spännbandets  
längd (cm)

2x275 2x275 2x400 2x400  2x275 2x400 2x275 2x275 2x180 2x35

Gummiskydd 
för spänne

• • • •  • • • •

Passar alla mast- 
dimensioner

• • Upp till 10 cm 
i diameter.

Passar annan 
farkost

Surfbräda 
eller mindre 

båt

Surfbräda 
eller mindre 

båt

Surfbräda 
eller mindre 

båt
Mindre båtar Vågsurfbrädor Master etc.

Lås Tillbehör 538 Tillbehör 538 Tillbehör 538 Tillbehör  538  Tillbehör 538 Tillbehör 538 Tillbehör 538 •

Passar aeroprofil¹ •* •* • • • • •* •*

Passar fyrkantsrör • • • • • • • • •

TÜV-godkänd • • • • • • • • •

Övrigt *Monteras 
runt last-

hållarröret 
istället för i  
T-spåret.

*Monteras 
runt last-

hållarröret 
istället för i  
T-spåret.

*Monteras 
runt last-

hållarröret 
istället för i  
T-spåret.

Hållare 
för vatten- 
sport



Finns det något bättre än att glida genom alldeles 
nyfallen snö? Ljudet när du svänger, träden som 
svischar förbi när du forsar ner. De är just de dagarna 
vi minns. Så se till att komma dit tidigt, säkert och 
med stil med våra hållbara, snygga räcken. Sisten 
ner bjuder på afterski!

Dags att kasta sig  
   ut i backen



W
inter

Dags att kasta sig  
   ut i backen



Winter
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Våra skidhållare är ett talande exempel på smart design – de 
underlättar montering, lastning och lossning i alla väder. Den 
upphöjda designen förhindrar skador på taket, hållaren kan dras 
ut så att du får plats med det allra sista också, och de extra 
stora knapparna gör att du kan öppna och stänga hållaren med 
handskarna på. Vårt vintersortiment kännetecknas verkligen av 
intelligens. Galenskapen sparar vi till backarna.

Winter
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Go Pack Set 8006
Väskset bestående av tre Go Pack 8002 och en Go 
Pack Nose 8001. Passar perfekt i Thule-takboxen.      

Winter

Tillägg

Utdragbar
Med ett enkelt handgrepp drar du ut skidhållarens 
övre sektion – och lastar bekvämt på och av skidorna 
utan att behöva sträcka dig över biltaket (Thule 
Extender).

Stora tryckknappar 
Extra stora tryckknappar gör det enkelt att öppna 
skidhållaren även med handskarna på.

Låsbar
Låser skidorna till skidhållaren – och skidhållaren till 
lasthållaren.

Utrymme för höga bindningar?
Thule Snowpro Uplifted har en fi xerad höjd på 
30 mm, för att kunna transportera skidor med höga 
bindningar.

Ta med dina vänner
Thule Xtender lastar upp till sex par skidor – eller fyra 
snowboards.

Åk elegant
Exklusiv aerodynamisk design i aluminium 
(Thule Xtender och Thule Deluxe).

Thule One-Key System
Undvik krånglet med fl era olika nycklar – skaffa en till 
alla Thule-produkter.

Teknik och funktioner
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Thule Xtender 739

Thule Deluxe 726/727/740

Winter

• Utdragbar, vilket underlättar vid lastning och lossning och gör   
 att du slipper sträcka dig över biltaket med risken att smutsa ner  
 kläderna eller repa bilen.

• Exklusiv aerodynamisk design i aluminium. 

• Upphöjd design för att höga bindningar inte ska slå i biltaket.

• Extra stora knappar gör det enkelt att öppna skidhållaren även  
 med handskarna på.

• Lastar upp till sex par skidor eller fyra snowboards.

• Exklusiv aerodynamisk design i aluminium. 

• Upphöjd design för att höga bindningar inte ska slå i biltaket. 

• Extra stora tryckreglage gör det enkelt att öppna skidhållaren även  
 med handskarna på.

• Finns i tre storlekar för maximalt tre till sex par skidor eller två till  
 fyra snowboards. 

Justerbar i  
höjdled
Undviker att höga 
bindningar slår i  
biltaket. 

Utdragbar
Med ett enkelt handgrepp drar du 
ut skidhållarens övre sektion – och 
lastar bekvämt på och av skidorna  
utan att behöva sträcka dig över 
biltaket.

Stora tryck-
knappar
Extra stora tryck-
knappar gör det 
enkelt att öppna 
skidhållaren även 
med handskarna 
på. 



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

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

5211100010 S
w

ed
ish. Lokala variationer i p

rod
uktsortim

entet kan förekom
m

a och 
p

rod
ukter kan änd

ras utan föregåend
e inform

ation. M
ed

 reservation för eventuella 
felaktigheter i katalogens innehåll. P

rod
uktion: C

risp
in P

orter +
 B

ogusky E
urop

e A
B

.
Foto: P

eer E
riksson, M

icke S
trinnhed

, P
elle W

ahlgren.
C

op
yright 2011 Thule S

w
ed

en A
B

 


