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Általános ismertetés 

Az elsõ túrabox amely az autó hátuljára szerelhetõ. 

A Thule BackUp 900, 420 literes könnyen hozzáférhetõ extra helyet ad az autója hátulján. Egyszerűen csak 
felteszi a Thule BackUp-ot a kerékpártartójára és már indulhat is. A BackUp legnagyobb elõnye, hogy mikor 
szüksége van az autója tetejére más felszerelési tárgyhoz, vagy amikor bármilyen terjedelmeset kell 
szállítania (teljesen átázottat vagy piszkosat, golf táskákat, babakocsikat vagy búvár felszerelést, sport 
eszközöket), akkor ez a legideálisabb megoldás. 

  

Thule BackUp 900 túrabox- az alkalmazott Thule-megoldások

Szín 

Szürke 

Méret Belméret Önsúly Térfogat Nyitás Terhelés Max pár síléc 
v. snowboard 

147x57x70 cm 141x51 cm 14 kg 420 l hátulra 50 kg 0 

   
 
A túrabox 4 U-profil 
segítségével könnyedén 
rögzíthetõ a hátsó 
kerékpártartóra. A Thule 
BackUp 900 túrabox a Thule 
EuroClassic Pro 902/903, 
Thule EuroClassic 913/914, 
910/911, és Thule BackPac 
973 kerékpártartókra 
rögzíthetõ. 

 
A rendkívül széles nyílás 
megkönnyíti a pakolást. A túrabox 
belsejében található 
rögzítõpántok használatával a 
csomagok biztonságosan 
szállíthatóak. A tetõboxokra 
jellemzõ DualForce megoldás a 
BackUp esetén is 
alapfelszereltség. 

 
A billenthetõ kerékpártartókra 
felszerelt Thule BackUp 900 
túrabox szintén billenthetõ, 
hogy Ön könnyedén 
hozzáférhessen az autó 
csomagtartójának tartalmához. 
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 A Thule BackUp 900 túrabox jellemzői 

A nyitást és bezárást a DualForce szabadalmaztatott rugós erõrásegítõ rendszer könnyíti meg. A túrabox 
rögzítési megoldása egyszerű U-profil, mellyel a túrabox a EuroClassic Pro 902/903, EuroClassic 913/914, 
EuroClassic 910/911 és a 4 kerékpár számára felszerelt BackPac 973 kerékpártartókra könnyedén és 
gyorsan rögzíthetõ.  
 
Minden Thule tetőbox tartozéka 
 
A tetõbox szabadalmaztatott biztonsági központizár-rendszerrel felszerelt - a kulcs csak akkor vehetõ ki a 
zárból, ha minden záródási pont tökéletesen illeszkedik. A tetõbox megfelel a TÜV/GS és a CityCrash 
elõírásoknak. 
  
 


