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Jak vybrat pro své auto vhodné nosiče
na kola? V Meteoru vám poradí
Kola můžeme dát na střechu, na
tzv. páté dveře na kufr nebo na tažné zařízení. Další možností je umístit kola dovnitř auta. Některá auta
umožňují uchycení za přední vidlice,
jedná se spíše o větší automobily. Se
všemi vám poradí v prodejně Autodílů Meteor v Jihlavě, Třebíči i Žďáru nad Sázavou.
Nosič kol na střechu se prodávají od 350 do 3 000 Kč. Dražší nosič
je vyrobený z kvalitnějšího materiálu, je uzamykatelný, déle vydrží a
instalace je také rychlejší. Nevýhoda
je u vysokých vozů, tam potřebujete schůdky. Doporučená rychlost u
levnějších nosičů kol na střeše je 80
km/hod. Martin Rigó ze sítě prodejen Autodílů Meteor doporučuje,
abyste se před pořízením střešního
nosiče kol ujistili, jakou má vaše auto
nosnost střechy. „Většina aut má nosnost střechy 50–75 kg. Vymyká se
např. Opel Corsa novějších generací,
který má nosnost střechy 100 kg. U
většiny vozidel se dají dostat na střechu čtyři kola. Musíme si ale spočítat hmotnost kol i příčníků.“
Nosič kol na tažné zařízení nezvyšuje spotřebu pohonných hmot,
protože kola jsou za autem. Montáž je velmi jednoduchá, doporučuje se obstarat třetí SPZ. Nosič kol
na zadní – páté dveře se upevňuje
upnutím ocelových pák s pryžovými
plochami. Je zde velké riziko poškrábání laku, složitější instalace a pod

velkým tlakem je i uchycení dveří.
Nosič na kola na tažné zařízení musíte mimo sezónu uložit do garáže
nebo do sklepa. Pokud tuto možnost
nemáte a navíc víte, že nosič na kola použijete jednou do roka, je lepší
si ho vypůjčit. V Autodílech Meteor si můžete půjčit na dovolenou jak
nosiče kol, tak i střešní boxy.

Právě teď frčí elektrokola!
Elektrokola se dají také převážet.
Nosiče vyrábí např. německá firma Uebler a švédská Thule. Vzhledem k jejich hmotnosti je problém
dostat elektrokola na střechu, proto
je mnohem pohodlnější použít nosič
za tažné zařízení. „Nelze však použít
klasický nosič na jízdní kola, musí
být speciální, který je určený pro
elektrokola. S ohledem na zatížení
tažného zařízení, které má ve většině případů pouze zátěž 50 kg, se
doporučují dvě, maximálně tři elektrokola,“ doporučuje Martin Rigó a
zároveň prozrazuje tip na to, jak udělat elektrokola pro převoz lehčí a jak
pro ně použít klasický nosič na kola:
„Stačí vyndat z elektrokola baterii, u
většiny jde velmi jednoduše vycvaknout a máte elektrokolo až o deset
kilo lehčí. Díky tomu můžete použít
klasický nosič na kola a vejdou se
vám tam hned čtyři.“ Uvažujete-li o
elektrokole, zajděte v Třebíči do prodejny Rimoto na Spojovací ulici.
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