
 

❖ Gépkocsijának és tetőcsomagtartójának minimum 75kg dinamikus (menetközbeni) 
teherbírással kell rendelkeznie. 75 kg-nál nagyobb tömegű sátrak esetén a tetőcsomagtartó 
és a járműtető teherbírásának egyenlőnek, vagy nagyobbnak kell lennie a sátor tömegével. 
 
➢ A tetőcsomagtartó súlyok a Thule.com oldalon találhatók. 
➢ A javasolt tetőterheléssel kapcsolatos információkért tekintse meg a jármű használati 

útmutatóját. 
➢ A Thule csak a Thule tetőcsomagtartó rendszereket ajánlja a Thule tetősátrakhoz. Más 

márkájú tetőcsomagtartóknál ellenőrizze a jármű és a tetőcsomagtartó használati útmutatóját 
a maximális teherbírás tekintetében. A Thule nem tudja garantálni a kompatibilitást más 
tetőcsomagtartókkal és/vagy azok terhelhetőségével. 

➢ A sátor teherbírása a sátorban tartózkodó emberekkel (statikus súly) meghaladhatja a 
dinamikus előírást, a létra által részben megtámasztott tartó esetén. A sátor statikus 
teherbírása minden sátornál meg van adva. Iránymutatásként a megadott tetőcsomagtartó 
kapacitás 3-szorosa használható statikusan (emberek, tetőcsomagtartó és sátor súlya 
együtt). 

 

 
 
 
 

 

❖ NE használja a Thule tetősátrakat semmilyen típusú bilincses, kampós (Clamp Style) 
tetőcsomagtartóval, mert a nagy statikus súly károsíthatja a tetőt. 
➢ például Thule Traverse vagy Thule Evo Clamp 

 
❖ NE használja a Thule sátrat semmilyen típusú Edge tetőcsomagtartóval, mert a nagy 

statikus súly károsíthatja a tetőt. 
➢ például Thule Evo Edge 

 

  

 
❖ A Thule sátrak maximum 80 mm széles és 38 mm magas keresztrudakhoz illeszkednek. 

➢ A mellékelt Thule rögzítőrendszer a következő Thule kereszttartókhoz illeszkedik: Thule 
SquareBar Evo, Thule ProBar Evo, Thule AeroBlade, Thule WingBar Evo 

➢ Adapter elérhető a Thule Xsporter és a Thule TracRac rudak számára. 

 
❖ NE használja a Thule sátrakat az autógyár által gyárilag szerelt keresztrudakon. 
 
❖ NE használja a Thule sátrat semmilyen típusú csúszórúddal (SlideBar). 
 
❖ NE használja a Thule sátrat semmilyen típusú üvegtetős járművel. Napfénytetővel 

használható, de a nyitás funkciót nem szabad használni. 
 

 

 

❖ Ha a Thule sátrat emelt tetőkorláttal rendelkező járművekre szereli fel: 
➢ Győződjön meg arról, hogy a tetőkorlát szerkezetileg alá van támasztva. 

➢ Győződjön meg arról, hogy a keresztrudak a tetőkorlát támaszai mellett vannak elhelyezve. 
 

 
❖ A rudak minimálisan szükséges távolságát a sátormodell határozza meg, lásd alább a 

sátor specifikációit: 
➢ 2 személyes sátor = 64 cm  
➢ 3 személyes sátor = 85 cm  
➢ 4 személyes sátor = 78 cm  
 
A   Figyelem! 127 cm-nél nagyobb tetőcsomagtartó lábtávolság esetén az alábbi rudakat kell 
használni: Thule AeroBlades, Thule WingBar Evo, Thule ProBar Evo, Thule Xsporter és TracRac, 
de a Thule SquareBar Evo nem használható 

 

 

 

 


