
 

  
➢ Vehiculul dvs si sistemul de bare trebuie sa poata suporta o incarcare dinamica (in mers) minima de 75 kg. Pentru corturile cu 

o greutate mai mare 75 kg, capacitatea de incarcare maxima a sistemului de bare si a vehicului trebuie 
sa fie egala sau mai mare decat greutatea cortului. 

• Capacitatea de incarcare (greutatea suportata) a sistemelor de bare Thule se gaseste pe 
www.thule.com sau in ghidul printat de montaj Thule care insoteste sistemele de bare. 

• Thule doar recomanda sistemele de bare Thule. Pentru alte sisteme de bare, verificati specificatiile 
vehiculului si ale producatorului sistemului de bare. 

• Capacitatea de incarcare a cortului in utilizare (greutate statica) poate depasi capacitatea dinamica 
(in mers) a sistemului de bare/vehiculului, greutatea fiind distribuita pe toata suprafata cortului si partial suportata de 
scara. Capacitatea de incarcare a cortului este indicata pe fiecare cort, dar niciodata nu 
depaseste 295 kg. Ca si informatie, in mod static se poate depasi de 3 ori capacitatea de 
incarcare a barelor (sistem de bare si cort inclus). 

 

➢ NU FOLOSITI corturile Tepui cu orice tip de prindere a sistemului de bare daca greutatea statica 
poate cauza distrugerea plafonului vehiculului. 

• Ex. sistemul de prindere sub usi Thule Evo Clamp. 

 

➢ NU FOLOSITI corturile Tepui cu orice tip de sistem de bare Edge, pentru ca greutatea statica 
ridicata poate cauza distrugerea pavilionului masinii. 

• Ex. Sistemul de bare Thule Evo Edge. 

 

➢ Corturile Tepui se potrivesc pe barele transversale care au o latime de max 80 mm si o inaltime de max 38 mm 
• Sistemul de prindere al cortului Tepui inclus in cutia acestuia potriveste pe urmatoarele 

sisteme de bare Thule: Thule SquareBar, Thule ProBar, Thule AeroBlade, Thule WingBar Evo. 

• Exista un adaptor pentru barele Thule Xsporter si Thule TracRac. 

 

➢ Nu folositi corturile Tepui pe bare transversale montate pe masina din fabrica.  
➢ Nu folositi corturile Tepui cu orice tip de sistem de bare SlideBar. 
➢ Nu folositi corturile Tepui pe orice tip de masina cu acoperis din sticla sau trapa. 

 

➢ Cand montati un cort Tepui pe un vehicul care are bare longitudinale ridicate (nu lipite 
de plafonul masinii): 
A. Asigurati-va ca barele longitudinale sunt fixate corespunzator de structura masinii.  
B. Asigurati-va ca barele transversale sunt asezate langa picioarele de sustinere ale barelor longitudinale. 

 

➢ Dimensiunile barelor transversale 
Distanta minima dintre barele longitudinale se determina in functie de modelul cortului. 
Vezi specificatiile tehnice ale cortului. 

• Cort de 2 pers = 60 cm 

• Cort de 3 pers = 81 cm 

• Cort de 4 pers = 75 cm 
A. Daca distanta dintre picioarele barelor transversale este mai mare de 127 cm trebuie sa folositi Thule AeroBlades, WingBar 

Evo, ProBar, Xsporter si TracRac. Nu folositi Thule SquareBar! 

 

 

http://www.thule.com/

