Intelligens megoldások.
Az Opel és a Thule új együttműködése.
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Megkönnyítjük a világ megismeréséhez
szükséges felszerelésed szállítását

Tetőre szerelhető kerépártartók
A gépkocsi teteje ideális hellyé alakítható
kerékpárok szállítására

Az Opel alaptartójára helyezhető Thule tetőkiegészítők emberek ezreit segítik a szabadtéri időtöltés során.
Egyre több és több ember számára tesszük lehetővé, hogy egy szélesebb, változatosabb világot fedezzen fel; a kitaposott ösvényről letérőknek, a hegyek szerelmeseinek, a szavannák vándorainak, a tavak, a
folyók, a legjobb horgászhelyek ismerőinek – és azoknak is, akik csak az utcasarkon túlra merészkednek.
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy még ötletesebb, biztonságosabb és elegánsabb szállítási megoldásokat találjunk. Ezek a legújabb felfedezéseink. Üdvözöljük a Thule világában, már az Opel kínálatában is.

A Thule két változatot is kínál tetőre szerelhető kerékpártartókból, amelyek mindegyike néhány egyszerű lépéssel
közvetlenül az Opel alaptartóra rögzíthető. Mindkettő biztonságos és robusztus, így a kerékpárokat szilárdan,
biztonságosan tartja – végig az út során. A hivatásos versenyzők szívesen szállítják gépkocsijuk tetején kerékpárjaikat,
hogy megvédjék őket az út porától és más szennyeződésektől. Ha úgy döntött, hogy
a tetőre rakodik, csak ki kell választani a megfelelő típusú kerékpártartót.

Thule ProRide – a kerékpár tetőn való
szállításának legelegánsabb módja
Thule ProRide 591
Opel Alk.sz. 93 165 519, Opel Kat.sz. 17 32 140
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Kerékpártartók
Vidd magaddal
kerékpárjaidat
– a Thule zseniális
szállító megoldásaival
ez minden eddiginél
egyszerűbb és
biztonságosabb.

• A váztartó felemelés után álló helyzetben marad, így
megkönnyíti kerékpárod rögzítését.
• A keréktálca kialakítása biztosítja, hogy a kerékpár
automatikusan a váznak támaszkodjon.
• A beállítás és rögzítés a tető magasságában kényelmesen
és gyorsan intézhető.
• A különböző kerékméretekhez beállítható, gyorsan kiold-		
ható rögzítőpántok biztonságosan rögzítik a kerekeket.
• Könnyű és elegáns alumínium váz.
• Az alaptartó mindkét oldalára könnyedén felszerelhető.
• Zárható – a kerékpár a kerékpártartóhoz, a kerékpártartó 		
pedig a tetőtartóhoz rögzíthető.
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Tetőboxok
Ha szűkösnek tűnik az
autó, a piac legszélesebb kínálatából
választhat tetőboxokat.
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Síléc- /
snowboardtartók
Ha biztos szeretnél
lenni abban, hogy
síléceid veled maradnak
a sípályákhoz
vezető úton, a Thule a
megfelelő megoldás.

Thule FreeRide 530
Opel Alk.sz. 93 165 520, Opel Kat.sz. 17 32 141

• Gyorszárral ellátott váztartó a legtöbb vázmérethez.
• Zárható – a kerékpár a kerékpártartóhoz, a kerékpártartó pedig a tetőtartóhoz rögzíthető.
• A kívánt kerékméretekhez állítható, gyorskioldó
pántok.
• Könnyen felszerelhető – nincsenek különálló
alkatrészek.

Váztartó
Gyorszárral ellátott
váztartó a legtöbb
vázmérethez.

Gyorskioldó pántok
A kerekeket biztonságosan a
helyükön tartják. A különböző
kerékméretekhez állítható.
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Váztartó
A váztartót beállítva a
kerékpár szilárdan és
biztonságosan áll.

Thule FreeRide – robusztus, praktikus
kerékpártartó, amelyben megbízhatsz
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Tartók vízi
sportfelszereléshez
A Thule megoldásaival
biztos lehet benne,
hogy a kajakkal vagy
szörfdeszkával lejut a
partra, bármilyen vízi felfedezőútra induljon is.
6-7
Műszaki
információk

Önbeállító
A kerékpár a keréktálcába
téve automatikusan a felfelé
álló váztartóba csúszik.
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Funkcionális tetőboxok minden igényhez

Tetőboxok

Thule Pacific 200/700

A piacon elérhető legszélesebb
tetőboxkínálatban bármilyen Opelhez,
bármilyen rakományhoz és bármilyen
igényre talál megfelelő megoldást

200 Opel Alk.sz. 93 165 510, Opel Kat.sz. 17 32 127
700 Opel Alk.sz. 93 165 511, Opel Kat.sz. 17 32 128

Egy megfizethető poggyászbox
praktikus tulajdonságokkal

• Alacsonyan álló alsó rész a légellenállás, a szélzaj
és a vibráció csökkentésére.
• Szabadalmazott Fast-Grip gyorsrögzítő rendszer,
amelynél minden állítás a boxon belül végezhető.
• Egy oldalról nyitható.
• Központi biztonsági zárrendszer.
• Két praktikus méretben, ezüstszürke színben kapható.

Thule Ocean 80
Opel Alk.sz. 93 165 509, Opel Kat.sz. 17 32 126

Méret és szín

Thule Ocean 80.
Űrtartalom: 320 liter.
Méret: 133 cm x 86 cm x 37 cm. Szürke.

• Egyszerűen használható, U-csavaros rögzítés.
• Hátulról nyitható, csapózáras kivitel.
• Praktikus méret klasszikus ezüstszürke színben.
Egy oldalról nyitható

Hátulról nyitható

A Thule elegáns tetőboxok egyedülálló választékát kínálja – olyan tetőboxokét, amelyek segítségével Opel gépjárművének
kapacitása együtt nőhet a szállítási igényekkel, miközben megfelel a szépség és az aerodinamika törvényeinek is.
A boxok fejlesztése és tesztelése olyan szigorú biztonsági szabványok szerint történt, amelyek gyakran egy lépéssel a
nemzetközi biztonsági előírások előtt járnak. Kezdetnek vessen egy pillantást a valaha készült legjobb tetőboxokra.

Összehajtható tetőboxok

Tulajdonságok – Thule tetőboxok

Vess egy közelebbi pillantást a Thule boxok egyedülálló funkcióira – a felszerelést
gyerekjátékká, a pakolást pedig örömmé varázsolják.

A boxok, melyek megnövelik gépkocsid csomagterét
anélkül, hogy otthon útban lennének
Thule Excellence – a világ legexkluzívabb tetőboxa

Power-Grip/Fast-Grip
A Thule szabadalmaztatott gyorsrögzítő
rendszerei, a Power-Grip és a Fast-Grip
leegyszerűsítik a box felszerelését. A
rögzítőelemek egy kézzel is könnyen
meghúzhatók.

Központi zárrendszer
Szabadalmazott
biztonsági zárrendszer
– a kulcs csak akkor
vehető ki a zárból, ha
minden záródási pont
lezárult.

Két oldalról nyitható
A boxot mindkét oldalról
felnyithatod.

Thule diffúzor technológia
A hosszanti légcsatornák és a
box alján kialakított légterelő
minimálisra csökkenti a
légellenállást, a szélzajt és a
vibrációt.

Könnyített kezelés
A Thule szabadalmazott
Dual-Force rugós rendszere,
valamint a belső és a külső
fogantyúk kényelmes nyitást
és zárást garantálnak.

Maximális hozzáférés a csomagtérajtóhoz
A tetőbox előretolt helyzetéből
adódóan elegendő hely marad a
csomagtérajtó teljes felnyitásához.

Thule Excellence
Opel Alk.sz. 93 165 516, Opel Kat.sz. 17 32 133

A Thule összehajtható és rugalmas Ranger családja megnöveli a kocsi kapacitását, használaton kívül pedig
összehajtható a tároláshoz. A boxok rengeteg intelligens funkcióval rendelkeznek – többek között ide tartozik az
erős, vízálló alapanyag, a hegesztett szegélyek és az integrált zárral rendelkező cipzár. Egyszerűen hajtsa szét a
tetőtartón, rögzítse az intelligens Easy-Snap rendszerrel... és már kezdődhet is a rakodás!

• Exkluzív kialakítás egyedülálló, kéttónusú
színkombinációban.
• A box előretolt helyzetéből adódóan a kocsi
csomagtérajtaja teljes mértékben nyitható.
• Rugalmas takaróponyva a box tárolás közbeni,
a karcolásoktól és portól való védelmére.
• Belső és külső fogantyúk a kényelmes nyitás és
zárás biztosítására.
• Szabadalmazott Power-Grip gyorsrögzítő rendszer,
a csak egy kezet igénylő, gyors és biztonságos rögzítéshez.
• Kétoldalú nyithatóság a kényelmes fel-, leszerelés
és pakolás érdekében.
• Központi biztonsági zárrendszer jó fogású kulccsal.
• Exkluzív, kéttónusú színben kapható: fényes fekete/metál-titán.
Vedd elő a szekrényből
A Thule Ranger minimális
tárolóhelyet igényel –
akár a ruhásszekrénybe is
elteheted.

Csapd a hónod alá
A speciális kialakítású táska
segítségével könnyen
magaddal viheted a boxot,
ahová csak szeretnéd.

Thule Spirit – kimagasló aerodinamika és ötletes
funkciók csodás kombinációja

A tágas tetőboxok számos ötletes megoldással
rendelkeznek

Thule Spirit 820

Thule Atlantis 780

Opel Alk.sz. 93 165 515, Opel Kat.sz. 17 32 132

• Modern, áramvonalas kialakítás és fejlett aerodinamika 		
diffúzor technológiával és légterelőkkel a légellenállás, 		
a szélzaj és a vibráció minimalizálására.
• Szabadalmazott Power-Grip gyorsrögzítő rendszer, a 		
csak egy kezet igénylő, gyors és biztonságos rögzítéshez.
• Kétoldalú nyithatóság a kényelmes fel-, leszerelés és 		
pakolás érdekében.
• Központi biztonsági zárrendszer jó fogású kulccsal.
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Hajtsd ki
Csak tedd a tetőtartóra,
hajtsd ki, és rögzítsd le.
Már pakolhatod is!

Opel Alk.sz. 93 165 514, Opel Kat.sz. 17 32 131

• Tágas és áramvonalas kialakítás a kiváló stabilitás, valamint
a csökkentett légellenállás, szélzaj és vibráció érdekében.
• Szabadalmazott Power-Grip gyorsrögzítő rendszer, a
csak egy kezet igénylő, gyors és biztonságos rögzítéshez.
• Kétoldalú nyithatóság a kényelmes fel-, leszerelés és
pakolás érdekében.
• Központi biztonsági zárrendszer jó fogású kulccsal.
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Bővítési lehetőségek
Cipzáras megoldással a
beltérnek a rakomány
méretéhez való beállításához
(Thule Ranger 500).

Thule Ranger 90/500
90 Opel Alk.sz. 93 165 517, Opel Kat.sz. 17 32 134
500 Opel Alk.sz. 93 165 518, Opel Kat.sz. 17 32 139

• A könnyű szállíthatóság és tárolás érdekében – olyan
kis csomaggá összehajtható, hogy könnyedén befér a
csomagtartóba.
• Easy-Snap gyorsrögzítő rendszer a box egyszerű,
szerszámokat nem igénylő rögzítéséhez.
• Vízálló anyagból, hegesztett szegélyekkel készült, és
integrált zárral rendelkező, szigetelt cipzárral zárható.
• A felcsavart box tárolására szolgáló, speciális táska jár
hozzá (Thule Ranger 90).
• Maximális teherbírása 50 kg.
• Cipzáras bővítési lehetőség a tartó térfogatának
növeléséhez (Thule Ranger 500).
• A sílécek biztonságos szállítására alkalmas síléctartók
járnak hozzá (Thule Ranger 500).
• Színek: Fekete/ezüstszürke.
Speciális táska
A felcsavart box tárolására
(a Thule Ranger
90-hez mellékelve).

Intelligens megoldások

Méretek
Thule Ranger 90.
Űrtartalom: 340 liter.
Méret: 110x80x 40 cm.

Thule Ranger 500.
Űrtartalom: 300 liter.
Méret: 190x50x30 cm.
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Síléc- / snowboardtartók

Tartók vízi sportfelszereléshez

Olyan tartóval indulhat a sítúrára, amelyet
könnyű felszerelni, könnyű megrakodni, és biztonságos

Minden, amire szükség lehet a kajakok,
szörfök és csónakok vízpartra szállításához

Hová teszi a síléceket és snowboardokat, amikor a sípályára indul? Reméljük, nem az autóba. A Thule tartóival biztonságosan
szállíthatja a felszerelést a pályáig – nincs gond, nincs probléma. Ráadásul mindegyik tartó nagyon könnyen felszerelhető és
rakodható – még rossz időben is. Profi tartók profi síelőknek és snowboardosoknak.

A Thule a szállítási megoldások teljes kínálatát fejlesztette ki, amelyek segítségével könnyedén eljuthat a kiválasztott vízpartra. A tartók új dimenziókkal bővítik az autó szállítási kapacitását a kajak, szörf vagy a wakeboard biztonságos szállításához.
Az innovatív és zseniális megoldásokkal energiáit a valóban fontos kihívásokra tartogathatja – az elemek elleni harcra.

Elcsúsztatható
A felső része egy egyszerű kézmozdulattal kényelmesen kicsúsztatható, így anélkül rakodhatod fel és
szedheted le síléceidet, hogy a tető fölé kellene
hajolnod.

Luxus kivitelezésű síléctartó, áramvonalas kialakítással

Tökéletesen illeszkedik a kajak formájához

Thule Deluxe 726/727/740

Thule Kajakszállító, 874

726 Opel Alk.sz. 93 165 523, Opel Kat.sz. 17 32 144
727 Opel Alk.sz. 93 165 524, Opel Kat.sz. 17 32 145
740 Opel Alk.sz. 93 165 522, Opel Kat.sz. 17 32 143

Extra nagy nyomógombok

•
•
•
•

Opel Alk.sz. 93 165 526, Opel Kat.sz. 17 32 147

• Négy állítható gumitámasz tartja stabilan a kajakot szállítás közben.
• Erős hevederek rögzítik biztonságos módon a kajakot.
• A csatok gumi védőbevonata a kajakot és a gépkocsit
egyaránt megvédi a rakodás során.
• A hevedereken lévő gumis betét védelmet nyújt a kajak számára, és
megóvja a kocsit is a pakolás és szálítás közbeni karcolásoktól.

Exkluzív, alumíniumból készült, áramvonalas kivitelezés.
Magassága állítható, így a magas kötések nem sérthetik meg a gépkocsi tetejét.
Az extra nagy nyomógomboknak köszönhetően a síléctartó könnyen kinyitható.
Három méretben kapható, akár hat pár síléc vagy négy snowboard szállításához.

Mindenféle kiegészítő termékhez
Thule Többcélú szállító, 855

Thule Xtender – a síléctartó, amely olyan okos, hogy még
a sílécek felpakolásában is segít

Opel Alk.sz. 93 165 529, Opel Kat.sz. 17 32 534

Thule Xtender 739

Szörfösök által szörfösöknek fejlesztve és tesztelve

Opel Alk.sz. 93 165 525, Opel Kat.sz. 17 32 146

Thule Szörfszállító 533/833

• A tartó elcsúsztható, amely megkönnyíti a felpakolást.
• Felső részének elcsúsztatásával könnyebbé teszi a le- és felpakolást, így nem kell
a tető fölé hajolnod, és nem kell félned, hogy koszos lesz a ruházatod, vagy
megkarcolódik az autód.
• Exkluzív, alumíniumból készült, áramvonalas kivitelezés.
• Megemelt kialakításának köszönhetően a magas kötések nem sérthetik meg 		
a gépkocsi tetejét.
• Az extra nagy nyomógomboknak köszönhetően a síléctartó könnyen kinyitható.
• Akár hat pár síléc vagy négy snowboard szállításához.

Tetőre szerelhető
kerékpártartók
Név

Kerékpárok maximális száma
Kerékpárok rögzítése
Szállítható vázméretek (mm)
Szállítható kerékméretek

Thule FreeRide

591

530

1

1

Váz/kerék

Váz/kerék

ø max. 100*

ø 22-70*

Összes

Összes

Önbeállító váztartó

•

Állítható gyorskioldó
pántok a kerekekhez

•

•

A kerékpárt a tartóra rögzíti

•

•

Az alaptartóra rögzíti a tartót

•

•

A jobb vagy a bal oldalra
egyaránt felszerelhető

•

•

Illeszkedik az Opel alaptartóra

•

•

T-horony adapter (20 x 20 mm)1

Tartozék(ok)

889-2

T-horony adapter (30 x 23 mm)1

889-1

889-3

A TÜV által bevizsgált

•

•

Teljesíti a City Crash normáit

•

•

Alumínium. Rendkívül
könnyen felszerelhető.
*22–80 mm-es, kör
keresztmetszetű, 80
x 100 mm-es, ovális
vázakhoz.

*Max. 65 x 80
mm-es,
ovális vázakhoz.

Egyéb
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533 Opel Alk.sz. 93 165 528, Opel Kat.sz. 17 32 149
833 Opel Alk.sz. 93 165 527, Opel Kat.sz. 17 32 148

Név

• Ezt a klasszikus Thule terméket a világ minden táján
használják a szél- és hullámlovasok.
• Hevederekkel rögzítve.
• Egy szörfdeszka és két árboc szállítására alkalmas.
• Az 533-as típus a négyszögletes, a 833-as típus pedig aluprofilos rudakra szerelhető.
• Védőbetétekkel együtt szállítjuk.

Tartók a vízi
sportokhoz
Thule
Xtender

Thule
Deluxe

Név

739

740

726

727

Sílécpárok vagy
snowboardok maximális száma

6/4

3/2

4/2

6/4

Rakodási szélesség
(cm)

60

30

40

60

Extra nagy nyomógomb

•

•

•

•

Széles gumivédők

•

•

•

•

Hely a magas kötések
számára

•

•

•

•

A síléceket a tartóra
rögzíti

•

•

•

•

•

•

•

•

Illeszkedik az Opel
alaptartóra

•

•

•

•

A TÜV által bevizsgált

•

•

•

•

Alumínium.
Kihúzható,
így megkönnyíti
a be- és
kirakodást.
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Alumínium. 25 mm-es
emelőadapterrel
kapható. Aluprofilos
rúdra
szerelve nem emelhető.

Tetőboxok
Thule
Kajak
szállító
874

Teherbírás
A pánt hossza (cm)
Gumibevonatú
kapcsok

1 kajak
2 x 400

Egyéb vízi
járművekhez
is használható

855
1–3 evező

533

10 cm
átmérőig.
Árbocok stb.

538-as
kiegészítő

•

Illeszkedik az Opel
alaptartóra

•

•*

A TÜV által
bevizsgált

•

•
*Csak keresztrúdra
szerelhető,
T-profilba
nem illeszkedik.

Név

833

1 szörftest
+ 2 árbóc

2 x 35

Szörfdeszka
vagy kishajó

Egyéb

Thule
Szörf
szállító

Thule
Többcélú
szállító

•

Minden árbocmérethez
használható

Zár

Az alaptartóra rögzíti a tartót

Egyéb

Extra nagy nyomógombok
Az extra nagy nyomógomboknak
köszönhetően a síléctartó
könnyen kinyitható akár még
kesztyűben is.

Állítható magasság
Megakadályozza,
hogy a magas kötések
megsértsék a
gépkocsi tetejét.

Síléc- / snowboardtartók
Thule ProRide

• Evezők, árbócok szállítására alkalmas, 10 cm-es átmérőig.
• A kiegészítők rögzítésére szolgáló, integrált
acélsodrony zárak.
• Három darab evező szállítására alkalmas.
• Kétdarabos kiszerelésben kapható.

2 x 275
•

•

•

•

Méret (cm)
Belső méretek (cm)

538-as
kiegészítő
•

•

•

Thule Spirit

Thule Atlantis

Thule Pacific

Thule Ocean

Thule Ranger

820

780

200

700

80

90

500

218x94x40

230x82x36

196x78x44

175x82x45

232x70x40

133x86x37

110x80x40

190x50x30
185x45

205x85

220x78

190x73

169x76

226x62

127x82

105x75

Tömeg (kg)

26

26

18

14

15

10

7

10

Űrtartalom (l)

520

480

480

460

460

320

340

300

Teherbírás (kg)

75

75

75

50

50

50

50

50

Sílécpárok vagy snowboardok
maximális száma

6-8

6-8

5-7

Power-Grip

Power-Grip

Power-Grip

Rögzítőrendszer

Szörfdeszkák

Thule Excellence

Nyithatóság

Dual-Side

Dual-Force

•

Síléctartó

694900-as
kiegészítő

Dual-Side
•
694800-as
kiegészítő

4-6
Fast-Grip

U-csavar

Egy oldalról
nyitható

Dual-Side
•

•

3-4

Hátulról
nyitható
•

Easy-Snap
Oldalról/
hátulról
nyitható

Egy oldalról
nyitható

•

694800-as
kiegészítő

Tartozék(ok):

Pántok

•

•

•

•

•

•

Központi zár

•

•

•

•

•

Csapózár

Illeszkedik az Opel alaptartóra

•

•

•

•

•

•

•

•

A TÜV/GS által bevizsgált

•

•

•

•

•

•

•

•

Teljesíti a City Crash normáit

•

•

•

•

•

•

•

•

Carving sítalp maximális
hossza (cm)
Színválaszték

200
Exkluzív, 2 tónusú
fényes fekete/metál
titán

•

•
Csapózár

185
Fényes fekete

Metál ezüst

185
Ezüstszürke –

Intelligens megoldások

Ezüstszürke –

Szürke

Fekete/ezüstszürke

Fekete/
ezüstszürke
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Opel Szerviz.
Opel Garancia Plusz
A gondtalan autózás élménye – 4 évre kiterjesztett
garancia az Opelnél Új autó vásárlása esetén az
Opel még nagyobb biz-tonságot nyújt a megnövelhető
garanciális időszak révén. A kétéves gyári garancia
lejárta után 2 éves plusz garanciával védekezhet a
tulajdonos a váratlan javítási költségekkel szemben.
Az eljárás egyszerű. Az ügyfél egy belföldi meghibásodás esetén – akárcsak a gyári garancia esetében
– az Opel-márkaszervizhez fordul, és ők rendezik a
garanciális esetet. Az elszámolás közvetlenül a garancia kibocsátója – az Opel szerződött partnere – és a
Márkaszerviz között történik, korrektül és gyorsan, az
adminisztráció az ügyfelet nem érinti, az eset elbírálása
pedig egy telefonhívás ideje alatt megtörténik. Az sem
jelent problémát, ha egy vidéki utazás során esetleg
nem tudjuk, merre találjuk a legközelebbi Márkaszervizt, vagy akár külföldön merül fel műszaki probléma: a segítségkérés és a kárbejelentés az extragarancia forródrótján telefonon is bejelenthető.

Karosszériajavítás
Az Opel Márkaszervizek karosszériaműhelyeiben
kollé-gáink a legmodernebb technológiával és kivételesen gondos odafigyeléssel varázsolják éppé a sérülést
szenvedett gépkocsikat. Az Opel felkészült szakemberei a sérült részeket a „felszín alatt” is tökéletesen
helyre állítják, így biztos lehet, benne, hogy autója még
egy sajnálatos töréskár után is töretlenül fogja szolgálni Önt. Ne feledje! A modern önhordó karosszériájú
autóknál a karosszériaelemeknek már nemcsak esztétikai, hanem teherviselő és energiaelnyelő szerepük
is van. Ha gép-kocsiján karosszériaelemet cseréltet,
mindig ragaszkod-jon az eredeti Opel-alkatrészekhez,
hiszen ezen elemek minőségétől függ autója
ütközésvédelme.

Online szerviz bejelentkezés
A kényelmesebb szerviz előjegyzés érdekében
jelentkezzen be márkaszervizeink egyikébe online.
Az Ön által megadott kommunikációs csatornák
egyikén a lehető leghamarabb felvesszük Önnel
a kapcsolatot!
Opel újrahasznosítás
Az Opel újrahasznosíthatóságot szem előtt tartó
tartó tervezési stratégiája kulcsszerepet játszik
termékfelelősségünkben. Ennek része a gyártás során
keletkező, valamint a járművek élettartamának végén
jelentkező hulladék mennyiségének csökkentése is.
Az Opel újrahasznosítás-központú tervezése része a
környezettel szembeni elhivatottságnak, valamint az
értékes fém- és energiakészletek megőrzésének.

www.opel.hu
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