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FreeRide

Thule FreeRide 532 střešní nosič kol
– Moderní, dynamický a funkční.

Dynamický design se zakřivenými
trubkami.

Držák rámu s rychloupínáním vhodný
pro většinu rámů až do velikosti 80mm.

Uzamykatelný – kolo k nosiči a nosič
kol ke střešnímu nosiči.

Pevné rychloupínací pásky jsou
nastavitelné pro různé velikosti
pneumatik a nabízejí tak větší flexibilitu.

Zákazníkovi nabízí (krátká verze):
•

Dynamický vzhled se zakřivenými trubkami.

•

Exkluzivní titanová barva.

•

Držák rámu s rychloupínáním vhodný pro většinu rámů
až do velikosti 80mm.

•

Pohodlný rychloupínací systém pro snadné a rychlé
upevnění okolo čtyřhranné nebo aerodynamické tyče.

•

Důmyslné držáky kol usnadňující nakládání.
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•

Pevné rychloupínací pásky jsou nastavitelné pro
různé velikosti pneumatik.

•

Uzamykatelný – kolo k nosiči a nosič kol ke
střešnímu nosiči.

•

Jednoduchá montáž bez potřeby nářadí, žádné
volné části.

•

Plochý design pro pohodlné uskladnění.

•

Schválení City-Crash a TÜV-GS.
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Zákazníkovi nabízí (detailní vysvětelní):
•

Dynamický design se zakřivenými trubkami podtrhuje
dobrý dojem z nosiče umístěném na voze.

•

Pevné rychloupínací pásky jsou nastavitelné pro různé
velikosti pneumatik.

•

Exkluzivní titanová barva.

•

•

Extra bezpečný díky měkké ochraně držáku a rychlému
upevnění kol je vhodný pro rámy až do 80 mm.

Uzamykatelný – kolo k nosiči a nosič kol ke střešnímu
nosiči.

•

Jednoduchá montáž bez potřeby nářadí, žádné volné části.

•

Plochý design pro pohodlné uskladnění.

•

Schválení City-Crash a TÜV-GS.

•

Pohodlný rychlo upínací systém pro snadné a rychlé
upevnění okolo čtyřhranné nebo aerodynamické tyče.

•

Důmyslné držáky kol usnadňují nakládání.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•

Volitelný: Adapter 889-2 pro montáž do T-drážky u Aero tyčí (20x20mm).

•

Volitelný: Adapter 889-3 pro montáž do T-drážky u Aero tyčí (24x30mm používaný u některých aut s originálními střečními nosiči).

•

Thule “One-Key-System” – velmi praktické ke sjednocení zámků u několika Thule produktů (např. box, střešní nosič, nosič lyží atd.).
Všechny zámkové vložky mohou být vyměněny a tím zajistit uzamykání všech shodným klýčem. (544 = 4 zámkové vložky + 2 klíče,
596 = 6 zámkových vložek + 2 klíče, 588 = 8 zámkových vložek + 3 klíče, 452 = 12 zámkových vložek + 4 klíče)

TECHNICKÁ DATA
Max. počet kol (ks)
Max. nosnost
Hmotnost nosiče
Vhodné pro rámy
Vhodné pro penumatiky až do
THULE ČÍSLA & EAN KÓDY
krátké č.
dlouhé č.
EAN kód
ROZMĚRY BALENÍ
DxŠ xV, cm
Hmotnost, kg
BALENO NA PALETĚ (VČETNĚ PALETY)
DxŠ xV, cm
Hmotnost, kg
Ks na paletě
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532
1
17 kg
3,5 kg
kulatý 22-70 mm
oválný 65-80 mm
2,3 palců
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150x23x7
3,9 kg

150x80x113
196
47
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