Informacje o produkcie
Utworzono 01-07-2022

Bagażnik THULE 753 belka aluminiowe WINGBAR
Cena : 0,00 zł
Producent : THULE
Stan magazynowy : brak w magazynie
Średnia ocena : brak recenzji

Bagażnik THULE 753 - elegancki obniżony bagażnik do samochodów z fabrycznymi punktami montażowymi
Specyfikacja
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Max ładowność (kg) - 100
Sposób montażu - Z użyciem narzędzi
Zamki - W komplecie
Potrzebny zestaw dopasowujący (kit) - Tak
Certyfikat TUV - Tak
Spełnia normy City Crash - Tak
Informacje dodatkowe - Nowe zestawy doposasowujące (kit) powstają sukcesywnie do nowych modeli
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Właściwości
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Wytrzymały, niski bagażnik bazowy bardzo elegancko prezentuje się na dachu auta.
Wszystkie elementy potrzebne do dopasowania bagażnika do auta znajdują się w komplecie. Nie potrzebne są żadne narzędzia.
Indywidualny zestaw dopasowujący (kit) pozwala na dopasowanie uniwersalnych stóp bagażnika bazowego do każdego modelu auta, gwarantując
maksimum bezpieczeństwa i łatwość obsługi.
Spełnia wymagania testu City Crash.
Znakomite właściwości aerodynamiczne, siła unosząca zmniejszona o 55% w porównaniu z belką Thule AeroBar (modele 860-869).
Łagodnie wygięty profil aerodynamiczny o znakomitym wyglądzie.
Belka Thule WingBar spełnia najwyższe standardy branży motoryzacyjnej, ma ładowność 100 kg oraz certyfikat po zaliczeniu miejskiego testu
zderzeniowego ISO i certyfikat TÜV GS.
Pasuje do wszystkich rodzajów stóp Thule Rapid System.
Wszystkie aktualnie stosowane systemy mocowania boxów dachowych Thule i większość akcesoriów Thule (np. uchwytów rowerowych, uchwytów do
przewozu sprzętu pływającego, uchwytów do przewożenia nart) można przymocować do profilu Thule WingBar za pomocą elementów dostarczonych w
zestawie. Jednak w nielicznych przypadkach konieczne jest zastosowanie dodatkowych adapterów T dostępnych oddzielnie.
Wyposażone w rowki T genialne w swej prostocie rozwiązanie pozwalające na szybki i wygodny montaż akcesoriów i pełne wykorzystanie całej długości
belki bazowej.
Informacje na temat bagażników pasujących do Twojego auta znajdziesz w przewodniku Thule Fit Guide.
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