


2

Bästa kund,
Vi glädjer oss över att du har bestämt dig för en pro-
dukt från Thule och önskar dig mycket glädje med 
denna produkt. 
Det är viktigt att du läser igenom och beaktar denna 
bruksanvisning noggrant innan du monterar den 
bakre lastboxen.

Lastboxen har provats och godkänts för att passa på 
följande Thule bakre lasthållare:
EasyBase,  
EuroClassic 910, 911, 913, 914,  
EuroClassic Pro 902, 903 
och BackPac 973, om fordonet har godkänts för be-
lastning med fyra cyklar enligt typlista.
Vid BackPac 973 ska en adaptersats med artikel-nr. 
900-1 användas.
Det är också möjligt att lastboxen passar till lasthål-
lare från andra tillverkare.
På grund av olika konstruktioner, stabilitetskrav och 
säkerhetsföreskrifter kan Thule dock inte ge en gene-
rell rekommendation eller tillstånd för att använda 
lasthållare från andra tillverkare.  

Innan lastboxen monteras 
 Montera först lasthållaren på fordonet och beakta in-
struktionerna som ges i monteringsanvisningen för 
lasthållaren och från tillverkaren av fordonet. I vissa 
fall måste du skaffa nödvändig information från din spe-
cialaffär eller från tillverkaren.
Sätt lastboxen mitt på lasthållaren.
Numreringen nedan ska leda dig genom bilderna som 
du kan fälla ut i den främre delen av denna monterings-
anvisning.

1. Montera lastboxen
Efter att du har beaktat ovanstående punkter och be-
stämt den lämpligaste placeringen av lastboxen på 
lasthållaren, fäst boxen med bifogat monteringsmaterial 
enligt beskrivningarna nedan och enligt skisserna på 
bildsidan.

Dra åt ställmuttrarna jämnt för hand. För att lastboxen 
ska sitta säkert, måste ställmuttrarna dras åt med ett åt-
dagningsmoment på 2 - 2,5 Nm.
Detta kan uppnås för hand utan mekaniska hjälpmedel.
Tänk på att U-bygeln inte dras åt snett eller ensidigt 
(samma längd på gängorna).
När du monterar måste du vara särskilt uppmärk-
sam på att en spänningsfri montering och tillräckligt 
många stödpunkter finns vid de avsedda fästpunk-
terna (2 st på baksidan, 2 st nedtill). Undvik vassa 
och kantiga kontaktställen.

2. Öppna borrhål
Stäng till öppna borrhål som inte används med hjälp av 
bifogade dekaler.

3. Följande värden får inte överskridas:
• fordonets max. tillåtna totalvikt 
• dragkulans max. stödlast 
• monteringssystemets max. tillsatsvikt 
• lastboxens max. tillsatsvikt
Fråga din försäljare om du är osäker.
Lastboxens egenvikt uppgår till ca 14 kg.
Beakta tvunget bruksanvisningarna till dragkulan 
och lasthållaren.

4. Lasta och säkra lastgods
Se till att lasten i boxen är jämnt fördelad och be-
finner sig i mitten av boxen. Tunga föremål måste 
placeras i botten. 
Säkra lastgodset med lämpliga spännband (2 band ingår 
i leveransen).
Lasten får inte vara i vägen när locket ska stängas. 
Det får inte finnas några spänningar i det stängda 
locket.
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Kontrollera i lämpliga intervaller att lastboxen är 
fastmonterad på lasthållaren, att lasten är tillräckligt 
fastspänd, att lastboxen är stängd samt att nyckeln har 
dragits ut.
Last som inte är tillräckligt fastspänd eller en lastbox 
eller en lasthållare som är felaktigt monterad kan lossna 
under färden och förorsaka svåra olyckor!
Beakta förändringarna i fordonets längd och bredd, 
känsligheten för sidovind samt fordonets beteende i 
kurvor och på bromssträckor medan lasthållaren är 
utrustad med en lastbox.
Inga ytterligare laster eller tillsatsdelar får monteras på 
utsidan av lastboxen!
Människor eller djur, eller löst bulkgods, t ex sand 
eller stenar, får inte lastas i lastboxen.
Fordonets max. tillåtna totalvikt får inte överskridas.
Beakta instruktionerna från fordonstillverkaren och 
tillverkaren av draganordningen med hänsyn till tillåten 
släplast.
Anpassa hastigheten till lasten som ska transporte-
ras, rådande förhållanden som vägens skick, vägbe-
läggning, trafik, vindförhållande osv. Givetvis måste 
alla hastighetsbegränsningar beaktas! 
Om inga andra hastighetsbegränsningar föreligger, 
uppgår den maximalt tillåtna hastigheten till  
130 km/h.
Rengör och vårda lastboxen noggrant - detta gäller 
särskilt under vintern. Använd endast vår Thule Box 
Cleaner som kan köpas som tillbehör, eller en lösning 
av vatten och ett normalt diskmedel utan alkohol-, 
klor- eller ammoniaktillsatser. I annat fall finn det 
risk för att lastboxens yta angrips. Använd ingen 
normal cockpit-spray för att rengöra eller vårda 
lastboxen.
Smörj in låset endast med ett grafit- eller sili-
konsmörjmedel.
Om olja, fett eller andra aggressiva ämnen finns på 
lastboxens plastdelar, måste du genast rengöra dessa 
ytor!

Beakta följande när du använder lastboxen:
•	 Fordonets	mått	har	ändrats. 

Tänk särskilt på detta när du ska parkera.
•	 Sikten	bakåt	är	begränsad,	särskilt	när	du	backar.
•	 Vindljud	kan	uppstå	när	du	kör.
•	 Demontera	lastboxen	och	lasthållaren	innan	du	tvättar	

bilen i en automatisk biltvätt.
•	Med	tanke	på	energibesparing	och	säkerheten	för	
andra	trafikanter	bör	lastboxen	och	lasthållaren	vara	
demonterade när de inte används.

Förvara denna bruksanvisningen i fordonets användar-
manual	och	se	till	att	den	finns	med	i	bilen.
Alla slags förändringar på monteringssatser och last-
boxen samt användning av reserv- eller tillbehörsdelar 
som inte härstammar från tillverkaren, leder till att 
tillverkaren friskrivs helt från garanti och ansvar för 
materialskador eller olyckor! Följ denna bruksanvisning 
exakt, och använd endast medföljande originaldelar. Om 
du förlorar delar, eller om vissa delar är slitna, får du 
endast använda original-reservdelar. Dessa kan erhållas 
från din försäljare eller från tillverkaren.
För att garantera snabb leverans av reservdelar och sam-
tidigt undvika tidsödande frågor, var vänlig och ange 
„BA-Nr.“ vid alla reservdelsbeställningar eller förfråg-
ningar.	Detta	nummer	finns	på	en	dekal	inuti	boxen.
För att du snabbt ska få reservnycklar om du har tappat 
bort dina nycklar, eller om de har skadats, rekommen-
derar vi att du skriver in låsets och nyckelns nummer på 
baksidan av monteringsanvisningen.
Thule ansvarar inte för skador och olyckor som har 
uppstått pga. att bruksanvisningan har åsidosatts, 
delar har förändrats eller andra delar än original-re-
servdelar från tillverkaren har använts. 

Viktiga anvisningar
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Thule GmbH & Co.KG 
Dreichlingerstraße 10, D-92318 Neumarkt

Ihre Schlüsselnummer 
Your Key-Number

Kaufdatum/Date of purchase:

Händler/Dealer:

Stempel/Stamp

Kassenzettel hier abheften 
Place receipt here
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Thule keeps the right to change products and equipment without announcement. 
Thule behält sich das Recht vor, Produkte und Zubehör ohne  
vorherige Ankündigung zu ändern.
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