
suporti biciclete

Thule Excellent

cele mai bune din punct de vedere al siguranței și eleganței.

Suportul pt biciclete Thule Excellent, dezvoltat cu mare grijă a înțelege 

caracteristicile eleganței. Aluminiu.

• ajustarea ușoară a distanței sinelor în lățime și adâncime

• curele tensiune cu catarame pentru o fixare de roți convenabilă

• Suport sina în două poziții închis

• Dotarile standard includ două  distanțiere

• adaptate perfect pentru E-biciclete

• Versiunea standard pentru 2 biciclete

• extensibilă de până la 4 biciclete

• Sarcina maximă de 60 kg

• capacitate/ șine 30 de kg

• Greutate aprox 10,6 kg

1 9983351 € 369,00

2 9983352 € 369,00 Versiunea scurtă



suporti biciclete

Thule Lift

este un suport de biciclete pt 2 biciclete și coboara la o diferență de 

înălțime de 70 cm. indeajuns să permită ca bicicletele să fie încărcate și 

descărcate cu ușurință.Disponibil manual cu  manivelă sau cu motor 12V. 

Extensibil până la 3 biciclete.

Sarcina max. de 50 kg . Sarcina max. a șinelor 19 kg

Thule Lift manual, greutate 15.5 kg

9986980 € 589,00

Thule Lift cu motor 12 V , Greutate 16 kg

9986990 € 689,00

extindere la 3-a  bicicletă

9986981 € 58,95

set Prelungire brate 95-150 cm

9986983 € 63,95

Brățări fixare Thule Lift 

9990675 € 7,95



suporti biciclete

Thule Sport G2

Robust/rezistent - gama de produse de înaltă calitate, materiale ușoare.Distribuția uniformă a greutății bicicletei si a stabilității optime se realizează prin platforma 

blocabila.Cu noul cadru de mare robustețe, noi benzi cu blocare click și șinele de alunecare , Thule Sport G2 ofera confort ridicat și manevrare ușoară.

Thule Sport G2 Standard Thule Sport G2 versiune scurtă Thule Sport G2 Universal Caravan

Recomandat pentru o distanță de montaj Recomandat pentru o distanță de montaj Recomandat pentru montarea pe peretele posterior 

între 80 și 150 cm. Greutate 7.6 kg. între 40 și 70  cm. Greutate 6,8 kg. al rulotelor. Montajul inferior este atașat direct la

• Include. șină de montaj inferioară • Incl. șină de montaj inferioară podea rulotă. Greutate 8,0 kg.

• Platforma blocabilă • Platforma blocabilă • Incl. șină de montaj superior

• de 2 biciclete, Extensibil la 3 biciclete • de 2 biciclete, Extensibil la 3 biciclete • Platforma blocabilă

• Sarcina maximă de 50 kg • Sarcina maximă de 50 kg • de 2 biciclete

• Sarcina maximă per sine de 19 kg • Sarcina maximă per sine de 19 kg • Sarcina maximă de 38 kg

9983365 € 219,00 9983366 € 219,00 • Sarcina maximă per sine de 19 kg

9983367 € 269,00



suporti biciclete

Thule Sport G2

Thule Sport G2 Tour Caravan Thule Sport G2 W150 /Hobby Thule Sport G2 Garage

Poate fi atașat la un perete posterior rotunjit. Poate fi montat, atunci când o marchiza Potrivit pentru vehiculele cu garaj spate. 

Greutate 6,8 kg. de fereastră Omnistor W-150 este deja Pliat atunci când nu este în uz. Greutate 5.6 kg.

• Platforma blocabilă montata la vehicule de la 2004 Greutate 6,8 kg. • de 2 biciclete, Extensibil la 3 sau 4 biciclete

• de 2 biciclete, Extensibil la 3 biciclete • Incl. șină de montaj  superioară și inferioară • Sarcina maximă de 50 kg

• Sarcina maximă de 50 kg • Platforma blocabilă • Sarcina maximă per sine de 19 kg

• Sarcina maximă per sine de 19 kg • de 2 biciclete, Extensibil la 3 biciclete 9983374 € 199,00

9983373 € 239,00 • Sarcina maximă de 50 kg

• Sarcina maximă per sine de 19 kg

9983368 € 229,00



suporti biciclete

Thule Elite G2

Robust,ușor ,Thule Elite G2, din aluminiu, în noul design promite o flexibilitate maxima. Foarte simplu ,de 2 extensibil la 3 sau 4 biciclete.

Șinele de fixare roata și suportul de cadru bicicletă poate fi mutat flexibil în acest caz, pentru a garanta o montare optimă a bicicletei. 

Platforma inovatoare de blocare, garantează că nu se deplasează pe platforma în timp ce conduceți ,in sus sau în jos.

Thule Elite G2 – Hymer Thule Elite G2 - versiune scurtă

Thule Elite G2 – Standard Recomandat pentru o distanță de montaj Recomandat pt un perete vertical între 50 și 80 cm. 

Recomandat pentru o distanță de montaj între 80 și 150 cm. Cu cârlige speciale pt  Greutate aprox 8,2 kg

între 80 și 150 cm. Greutate 9 kg montaj direct la vehicule Hymer. Greutate 9 kg • Incl. șină de montaj inferioară

• Incl. șină de montaj inferioară • Incl. șină de montaj inferioară • Platforma blocabilă

• Platforma blocabilă • Platforma blocabilă • de 2 biciclete, Extensibil la 4 biciclete

• de 2 biciclete, Extensibil la 4 biciclete • de 2 biciclete, Extensibil la 4 biciclete • Sarcina maximă de 60 kg

• Sarcina maximă de 60 kg • Sarcina maximă de 60 kg • Sarcina maximă per sine de 30 kg

• Sarcina maximă per sine de 30 kg • Sarcina maximă per sine de 30 kg • potrivit perfect pentru E-biciclete

• potrivit perfect pentru E-biciclete • potrivit perfect pentru E-biciclete 9983363 € 279,00

9983362 € 279,00 9983364 € 279,00



suporti biciclete

Thule Elite G2

Thule Elite G2 – Van Thule Sport G2 Van Thule Sport G2 2 Doors

Permite deschiderea hayonului cu biciclete Usile pot fi deschise cu biciclete încărcate. Usile pot fi deschise cu biciclete încărcate. 

încărcate. Potrivit pentru Ducato, Jumper Potrivit pentru Ducato, Jumper, Boxer montaj fie la dreapta sau la stânga ușa din spate. 

și Boxer de la 2007. Greutate aprox 9,5 kg până în 2007. Greutate 9,5 kg Greutate 7.3 kg

• Incl. șină de montaj  superioară și inferioară • Incl. șină de montaj  superioară și inferioară • Platforma blocabilă

• Platforma blocabilă • Platforma blocabilă • de 2 biciclete, Extensibil la 3 biciclete

• de 2 biciclete • de 2 biciclete • Sarcina maximă de 50 kg

• Sarcina maximă de 35 kg • Sarcina maximă de 50 kg • Sarcina maximă per  sine de 19 kg

• Sarcina maximă per  sine de 19 kg • Sarcina maximă per  sine de 19 kg 9983377 € 249,00

9983375 € 419,00 9983376 € 399,00



suporti biciclete

pentru a fi montati pe protapul rulotelor

Noul Thule Caravan suport de biciclete într-un design elegant.Proiectat pentru a fi montat pe toate tipurile de protap ale rulotelor, chiar sl celor cu capac montat.

Thule Caravan Superb si Thule Caravan Smart pot să fie complet înclinate pentru un acces facil la cutia rulotei, chiar si incarcat cu biciclete.



suporti biciclete

pentru a fi montati pe protapul rulotelor

Thule Caravan Superb Thule Caravan Superb versiune scurtă 2016

Complet pliabil.Noua blocare a platformei, inovatoare. Perfect pentru protap scurt la rulotă.Noua blocare a platformei, inovatoare. 

Platforma joasă pune un accent mai bună.Potrivit pentru 2 E-biciclete. Platforma joasă pune un accent mai bună.Potrivit pentru 2 E-biciclete.

Dotarile standard includ: două distanțiere blocabile. Greutate 9,7 kg Dotarile standard includ: două distanțiere blocabile. Greutate 9,5 kg

• de 2 biciclete, Extensibil la 3 biciclete • de 2 biciclete

• Sarcina maximă de 60 kg • Sarcina maximă de 60 kg

• Sarcina maximă per  sine de 30 kg • Sarcina maximă per  sine de 30 kg

9913355 € 288,95 9930329 € 289,00



suporti biciclete

pentru a fi montati pe protapul rulotelor

Thule Caravan Smart Thule Caravan Light

Complet pliabil.Noua blocare a platformei, inovatoare. Noua protecție din spumă împiedică bicicletele să fie deteriorate în timpul 

Potrivit pentru 1 E-biciclete și 1 bicicletă.Greutate 8,9 kg transportului. Noile curele Bike & Suport  a face mai ușora asigurare bicicletelor. 

• de 2 biciclete Parțial rabatabil, biciclete trebuie să fi scoase pt a deschide capacul. Greutate 4.7 kg

• Sarcina maximă de 50 kg • de 2 biciclete

• Sarcina maximă per sine de 30 kg • Sarcina maximă de 40 kg

9913356 € 269,00 • Sarcina maximă per sine de 20 kg

9913357 € 139,00



Accesorii suporti biciclete

 Set Extensie 3. Elite G2  Set Extensie 3. Sport G2  Set Extensie 3. Caravan Superb

3-a șină + distanțier Elite G2.Greutate 3 kg 3-a șină + distanțier Sport G2.Greutate 3 kg 3-a șină + distanțier Caravan Superb.

Sarcina maximă per șină de 30 kg Sarcina maximă per șină de 19 kg Sarcina maximă per șină de 30 kg.Greutate2 kg

9983381 € 63,95 9983382 € 48,95 9913358 € 57,70

 Set Extensie 3. Excellent  Set Extensie 4. Sport G2 Garage  Set Extensie 3. Thule Lift

3-a șină + distanțier Excellent.Greutate 3 kg 4-a șină + distanțier Sport G2 Garage. 3-a șină + distanțier Thule Lift.Greutate 3 kg

Sarcina maximă per șină de 30 kg Sarcina maximă per șină de 19 kg Sarcina maximă per șină de 19 kg

9983353 € 73,95 9983383 € 53,95 9986981 € 57,70

 Set Extensie 4. Rad Excellent / Elite G2 E-Bike șină pentru Sport G2 șina de montaj superioară + inferioară 

4-a șină + adaptor + distanțier Excellent / Elite G2. șină lungă suplimentară Sport G2 E-Bike simplifică instalarea pe rulote sau autorulote 

Sarcina maximă per șină de 15 kg.Greutate 3 kg Sarcina maximă per șină de 30 kg.Greutate 1 kg fără a găuri.Greutate de 2 kg.

9983354 € 83,95 9913347 € 63,95 șina superioară    9983355 € 30,95

șina inferioară     9908037 € 32,95



Accesorii suporti biciclete

Distanțier Suport

Distanțiere incluzand. blocare pentru Excellent, Elite G2, Sport G2. 

10 122 mm 9983356 € 26,95

11 262 mm 9983357 € 37,95

12 412 mm 9983358 € 42,95

13 180 mm 9983359 € 29,95

capac suport 

incl. cheie de blocare

2 buc 9983360 € 28,95

4 buc 9983361 € 50,95

Blocator Thule

cablu pentru a asigura bicicleta. Lungime 180 cm.

Greutate 0.54 kg

9917348 € 37,95


