
Tämä kattoa nuoleva, virtaviivainen laatikko 
kaartuu auton katon mukaan. Uuden Power-Click-
asennusjärjestelmän avulla, jossa on integroitu 
vääntömomenttimittari, innovatiivinen luistamaton 
pohjamatto, Dual-Side-avausjärjestelmä ja 
lisäkuormauskapasiteettia, voit kuormata tavarat ja 
lähteä liikkeelle silmänräpäyksessä.

Uskomattoman tilava, mutta kuitenkin virtaviivainen 
Atlantis on täynnä käteviä ratkaisuja. Patentoidun 
Power-Grip-pikakiinnitysjärjestelmän avulla se 
voidaan kiinnittää nopeasti ja tukevasti, Dual-Side-
avausjärjestelmän ansiosta se on helppo kuormata ja 
purkaa ja sen kiiltävä, hopeanvärinen viimeistely saa 
päät kääntymään.

Toimiva kuljetuslaatikko kaikkiin perustarpeisiin. 
Saatavana viisi kokoa. Sisältää Thulen patentoidun 
Fast-Grip-pikakiinnitysjärjestelmän, avattavissa yhdeltä 
puolelta.

Säilytysratkaisu ei voisi olla juuri helpompi kuin tämä. 
Taitettava, laajennettava, vedenpitävä ja niin pieni, 
että se mahtuu tavaratilaan, kun sitä ei käytetä.

Maailman ainutlaatuisin kuljetuslaatikko. Excellence, 
joka on huoliteltu, tyylikäs ja täynnä uusinta tekniikkaa, 
näyttää niin hyvältä, että useimmat käyttäjät eivät 
koskaan irrota sitä. Tyylikkäistä linjoistaan huolimatta 
sen sisuksiin mahtuu helposti 520 litraa.
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 Thule Dynamic
Esittelyssä urheilullinen, aerodynaaminen ja 
tyylikäs kuljetuslaatikko.

Kuljetuslaatikkovalikoima

Kuljetuslaatikkovarusteet

Thule-suksitelinelaatikon sovitin
Haluatko kuljettaa suksesi turvalli-
sesti ja tyylikkäästi? Suosittelemme 
Thulen suksitelinelaatikon käyttöä, 
jonka avulla voit pitää sukset  
laatikon sisällä järjestyksessä. 

Thule Boxlift 571
Thule Boxlift -vinssillä voit vin-
ssata kuljetuslaatikon nopeasti 
tallin kattoon. Vinssi soveltuu 
mainiosti myös kajakeille ja 
lainelaudoille.



   

Esittelyssä maailmankuulun Thule Spiritin seuraaja. Tämä uusi kattoa nuoleva, 
virtaviivainen laatikko kaartuu auton katon mukaan ja mukautuu hienosti 
uudenaikaisten autojen muotoiluun. Thulen tunnettujen, ensiluokkaisten 
toimintojen, kuten Dual-Side-avausjärjestelmä ja 75 kilon kuormauskapasiteetin, 
lisäksi uudessa Dynamic-laatikossa on uusia innovatiivisia ominaisuuksia, kuten 
uusi patentoitu Power-Click-pikakiinnitysjärjestelmä ja luistamaton pohjamatto, 
joiden avulla voit kuormata tavarat ja lähteä liikkeelle silmänräpäyksessä.

Power-Click
Valmiiksi asennettu 
Power-Click-pikakiinni-
tysjärjestelmä sisältää 
vääntömomenttimitta-
rin. Järjestelmän avulla 
kuljetuslaatikko voi-
daan kiinnittää helposti 
ja tukevasti.

Takaluukun 
esteetön käyttö
Etuasento Eteen 
sijoitettuna 
kuljetuslaatikko 
mahdollistaa 
peräluukun avaamisen 
täysin auki.

Diffuusoritekniikka
Aerodynaamisesti 
suunniteltu ja kaareva, 
madallettu pohja, joka 
sopii täydellisesti auton 
katolle.

Ominaisuudet Tiedot

Thule Dynamic

Luistamaton 
pohjamatto
Integroitu pohjamatto, 
jossa on luistamaton 
pinta, parantaa 
kuorman kiinnitystä.

Dual-Side
Mahdollistaa kuljetus-
laatikon avaamisen 
molemmilta puolilta. 
Helpottaa asennusta ja 
kuorman käsittelyä.

Keskuslukitus 
Patentoitu 
lukitusjärjestelmä 
varmistaa, että avaimen 
voi poistaa vain, kun 
kaikki lukituspisteet 
ovat kiinni.

Kiiltävä musta

Thule Dynamic 800, Nro 612800  
Thule Dynamic 900, Nro 612900  

Kiiltävä titaani

Thule Dynamic 800, Nro 612801  
Thule Dynamic 900, Nro 612901  

Koko (cm)
Sisämitat (cm)
Paino (kg) 
Tilavuus (l) 
Kuormauskapasiteetti (kg) 
Suksipareja tai lumilautoja 
enintään
Suksiteline
Suksien enimmäispituus

Tekniset tiedot   Thule Dynamic 800  Thule Dynamic 900
  206 x 84 x 34  235 x 94 x 35
  180 x 70  208 x 80
   18  22
  420  520
  75  75

  5–7  6–8
  Lisävaruste 694800  Lisävaruste 694900
   180  205


