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Жаңа редакция 
2021
Әзірлемелерді, сапаны және 
дизайнды қамтып көрсететін өнімнің 
кең түржинағы. Инновациялық 
автобокстар, төбеге орналастырылатын 
жүксалғыштар, велосипедтерге 
арналған жүксалғыштар және 
шаңғыларға арналған бекіткіштердің 
жаңа топтамасы. Modula Case System, әр 
сапардан ләззат алыңыз.

Новая редакция 
2021
Широкий ассортимент продукции, 
отражающий разработки, качество 
и дизайн. Инновационные автобоксы, 
багажники на крышу, багажники 
для велосипедов и новая линейка 
креплений для лыж. Modula Case System, 
наслаждайтесь каждой поездкой.
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Автобокстар
Автобоксы

Evo Өлшемі / Размер

Өлшемі / Размер

Өлшемі / Размер

Өлшемі / Размер

Өлшемі / Размер

Бет / Страница
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Бет / Страница

Бет / Страница

Бет / Страница
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370 - 460 - 650

Wego

Beluga

Ciao

Travel
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Modula Case System автобокстарының барлық түрлері City Crash 
Test сынағынан сәтті өткен. Біздің барлық өнімдеріміз DIN 75302: 
2019 сәйкес келеді, бұл TÜV SÜD сараптамалық ұйымының серти-
фикатымен расталады

Все типы автобоксов Modula Case System успешно прошли тести-
рование City Crash Test. Все наши изделия соответствуют DIN 75302: 
2019, что подтверждается сертификатом экспертной организацией 
TÜV SÜD 



Evo
Massimo Barchi / Envolve дизайны
Дизайн Massimo Barchi / Envolve
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Modula Case System үздіксіз техникалық зерттеуі 
Evo сериясының, жаңа стилистикалық инноваци-
яның, көлемді толық пайдаланатын  ықшам және 
өте функционалды төбеге орналастырылатын жүк-
салғыштың пайда болуына әкелді. Толықтай жаңа 
ішкі компоненттері: ашу мен жабудың жаңа жүйесі, 
жаңа жылдам алынбалы бекіткіш. Evo келесі түстер-
де қолжетімді: жылтыр ақ, жылтыр қара, күңгірт мә-
нерленген сұр.

Непрерывное техническое исследование Modula 
Case System привело к появлению серии Evo, 
новой стилистической инновации, компактно-
го и  чрезвычайно функционального багажника 
на  крышу с полноценным использованием объ-
ема. Полностью новые внутренние компоненты: 
новая система открывания и закрывания, новое 
быстросъемное крепление. Evo доступен в  сле-
дующих цветах: глянцевый белый, глянцевый чер-
ный, матовый тисненный серый.

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



7Evo 550 Жылтыр қара / Глянцевый черный

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ
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Түр эволюциясы.
Эволюция вида.

Evo



9Evo 550 Күңгірт мәнерленген сұр / Матовый тисненный серый

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



Evo
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400Evo 470 550

Жылтыр ақ
Глянцевый белый

MOCS0187

MOCS0188

MOCS0186

L 150 см
W 70 см
H 34 см

0,68 м3

L 165 см
W 90 см
H 41 см

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

40-100

13,8 кг

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

46-115

16 кг

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

50-120

18,4 кг

L 165 см
W 70 см
H 35 см

0,80 м3

L 185 см
W 90 см
H 43 см

L 186 см
W 70 см
H 38 см

0,99 м3

L 206 см
W 90 см
H 47 см

MOCS0184

MOCS0185

MOCS0183

MOCS0181

MOCS0182

MOCS0163

Күңгірт мәнерленген сұр 
Матовый тисненный серый

Жылтыр қара 
Глянцевый черный 

Ішкі өлшемдері 
Внутренние размеры 

Сыйымдылығы
Вместимость

Сыртқы өлшемдері 
Внешние размеры 

Жүк көтергіштігі 
Грузоподъемность

Төрткілдештердің арақашықтығы (min-max) 
Расстояние между рейками (min-max)

Салмағы
Вес



Evo Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики

Evo Қолжетімді түстері / Доступные цвета

Evo егжей-тегжейлі / в деталях
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Ұрлауға қарсы жабу  жүйесі.

Система запирания 
с защитой от кражи.

Пішінінің арқасында автокөлік 
кескінімен біріктіріледі.

Интегрируется с профилем 
авто благодаря своей форме.

Эксклюзивті, аэродинамикалық дизайны 
жүріс кезінде ауаны тиімді кесіп өтуге 
мүмкіндік береді. 

Эксклюзивный, аэродинамический дизайн 
позволяет эффективно разрезать воздух 
во время езды.

Боксты максималды жүктеуге 
арналып жобаланған. 

Спроектирован для 
максимальной загрузки 
бокса.

Жылтыр қара 
Глянцевый 

черный 

Жылтыр ақ
Глянцевый  

белый

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ

Күңгірт  
мәнерленген сұр 

Матовый тисненный 
серый

Қос орталықтандырылған 
құлыптау жүйесі

Двойная централизованная 
система блокировки

Патенттелген жылдам 
алынбалы бекіткіш 
Запатентованное 

быстросъемное крепление

АБЖ сызаттарға және  
УК-сәулелерге төзімді 

Устойчивый к царапинам  
АБС с защитой  

от УФ излучения

Шаңғы тасымалдауға 
арналған жүйе

Система  
для перевозки лыж

Екіжақты ашу
Двустороннее 

открывание



Wego
Centro Stile Modula дизайны
Дизайн Centro Stile Modula
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Wego – бұл ең жақсы техникалық компонент-
термен жабдықталған кемел және әдемі дизайн-
дағы автобокс. Сыйымдылығы 360 литр болатын 
бокспен толықтырылған жаңа желі керемет функ-
ционалдылықты қамтамасыз етеді. Wego келесі 
түстерде қолжетімді: жылтыр ақ, жылтыр қара, 
күңгірт мәнерленген сұр.

Wego – автобокс с совершенным и элегантным 
дизайном, оснащенный лучшими техническими 
компонентами. Новая линейка, дополненная бок-
сом вместимостью 360 литров, обеспечивает ве-
ликолепную функциональность. Wego доступен 
в следующих цветах: глянцевый белый, глянцевый 
черный, матовый тисненный серый.

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



13Wego 500 Күңгірт мәнерленген сұр / Матовый тисненный серый

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ
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Саяхаттау ешқашан соншалықты оңай болған емес.
Путешествовать никогда не было так легко.

Wego



15Wego 500 Күңгірт мәнерленген сұр / Матовый тисненный серый

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



Wego

16

450 500Wego

Жылтыр ақ
Глянцевый белый

MOCS0304 MOCS0307

MOCS0305 MOCS0308

MOCS0303 MOCS0306

L 158 см
W 66 см
H 39 см

L 180 см
W 65 см
H 32 см

0,71 м3 0,67 м3

L 180 см
W 82 см
H 46 см

L 198 см
W 80 см
H 38 см

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

30-90 35-103

14,8 кг 16,8 кг

Күңгірт мәнерленген сұр 
Матовый тисненный серый

Жылтыр қара 
Глянцевый черный 

Ішкі өлшемдері 
Внутренние размеры 

Сыйымдылығы
Вместимость

Сыртқы өлшемдері 
Внешние размеры 

Жүк көтергіштігі 
Грузоподъемность

Төрткілдештердің арақашықтығы (min-max) 
Расстояние между рейками (min-max)

Салмағы
Вес



Wego егжей-тегжейлі / в деталях
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Спорттық дизайн.

Спортивный дизайн.

Автобокстың патенттелген 
жылдам алынбалы бекіткіші. 

Запатентованное 
быстросъемное крепление 
автобокса.

Аэродинамика  
және ыңғайлы жүктеу. 

Аэродинамика  
и удобная загрузка.

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ

Жылтыр қара 
Глянцевый 

черный 

Жылтыр ақ
Глянцевый  

белый

Қос орталықтандырылған 
құлыптау жүйесі

Двойная централизованная 
система блокировки

Патенттелген жылдам 
алынбалы бекіткіш 
Запатентованное 

быстросъемное крепление

АБЖ сызаттарға және  
УК-сәулелерге төзімді 

Устойчивый к царапинам  
АБС с защитой  

от УФ излучения

Шаңғы тасымалдауға 
арналған жүйе

Система  
для перевозки лыж

Екіжақты ашу
Двустороннее 

открывание

Wego Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики

Wego Қолжетімді түстері / Доступные цвета

Күңгірт  
мәнерленген сұр 

Матовый тисненный 
серый



Wego Easy
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360Wego Easy

MOCS0301

MOCS0302

MOCS0300

L 125 см
W 75 см
H 36 см

0,60 м3

L 140 см
W 90 см
H 40 см

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

40-90

10 кг

Жылтыр ақ
Глянцевый белый

Күңгірт мәнерленген сұр 
Матовый тисненный серый

Жылтыр қара 
Глянцевый черный 

Ішкі өлшемдері 
Внутренние размеры 

Сыйымдылығы
Вместимость

Сыртқы өлшемдері 
Внешние размеры 

Жүк көтергіштігі 
Грузоподъемность

Төрткілдештердің арақашықтығы (min-max) 
Расстояние между рейками (min-max)

Салмағы
Вес
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Спорттық дизайн.

Спортивный дизайн.

Аэродинамика  
және ыңғайлы жүктеу. 

Аэродинамика  
и удобная загрузка.

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ

УК-сәулелерден қорғау 
Защита от УФ излучения

Біржақты ашу
Одностороннее 

открывание

Wego егжей-тегжейлі / в деталях

Жылтыр қара 
Глянцевый 

черный 

Жылтыр ақ
Глянцевый  

белый

Күңгірт  
мәнерленген сұр 

Матовый тисненный 
серый

Wego Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики

Wego Қолжетімді түстері / Доступные цвета

Қос орталықтандырылған 
құлыптау жүйесі

Двойная централизованная 
система блокировки



Travel
Andrea Paulicelli дизайны
Дизайн Andrea Paulicelli
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Travel – бұл жинақы және сәнді пішінді автобокс. 
Оның ерекше дизайны автокөлік сәнінің ең өзекті 
тенденцияларын қамтиды. Спортпен шұғылданып, 
белсенді демалысты ұнататындар үшін өте қолай-
лы. Ұлғайтылған биіктіктің арқасында үлкен сыйым-
дылыққа ие. Travel келесі түстерде қолжетімді: жыл-
тыр ақ, жылтыр қара, күңгірт мәнерленген сұр.

Travel – это автобокс чистых и утонченных форм. 
Его неповторимый дизайн отражает наиболее ак-
туальные тенденции автомобильной моды. Иде-
ально подходит для тех, кто занимается спортом 
и любит активный отдых. Благодаря увеличенной 
высоте имеет большую вместимость. Travel до-
ступен в следующих цветах: глянцевый белый, 
глянцевый черный, матовый тисненный серый.

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



21Travel 460 Күңгірт мәнерленген сұр / Матовый тисненный серый

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ
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Жаңа дәуір кескіні.
Профиль новой эры.

Travel



23Travel 460 Күңгірт мәнерленген сұр / Матовый тисненный серый

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



Travel
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370 460 650Travel

MOCS0310 MOCS0313 MOCS0319

MOCS0311 MOCS0314 MOCS0320

MOCS0309 MOCS0312 MOCS0318

L 128 см
W 47 см
H 43 см

L 180 см
W 60 см
H 43 см

L 218 см
W 79 см
H 43 см

0,56 м3 0,77 м3 1,14 м3

L 141 см
W 73 см
H 48 см

L 197 см
W 71 см
H 48 см

L 235 см
W 90 см
H 48 см

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

12-85 43-120 43-120

11 кг 15,6 кг 22,2 кг

Жылтыр ақ
Глянцевый белый

Күңгірт мәнерленген сұр 
Матовый тисненный серый

Жылтыр қара 
Глянцевый черный 

Ішкі өлшемдері 
Внутренние размеры 

Сыйымдылығы
Вместимость

Сыртқы өлшемдері 
Внешние размеры 

Жүк көтергіштігі 
Грузоподъемность

Төрткілдештердің арақашықтығы (min-max) 
Расстояние между рейками (min-max)

Салмағы
Вес
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Аэродинамикалық дизайн. 
Қос құлыптау жүйесі.

Аэродинамический 
дизайн. Двойная система 
блокировки.

Жаңа тұрақты және 
инновациялық сызықтар. 

Новые устойчивые 
и инновационные линии. 

Автобокстың патенттелген 
жылдам алынбалы бекіткіші.

Запатентованное 
быстросъемное крепление 
автобокса.

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ

Travel егжей-тегжейлі / в деталях

Жылтыр қара 
Глянцевый 

черный 

Жылтыр ақ
Глянцевый  

белый

Күңгірт  
мәнерленген сұр 

Матовый тисненный 
серый

Travel Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики

Travel Қолжетімді түстері / Доступные цвета

Қос орталықтандырылған 
құлыптау жүйесі

Двойная централизованная 
система блокировки

Патенттелген жылдам 
алынбалы бекіткіш 
Запатентованное 

быстросъемное крепление

АБЖ сызаттарға және  
УК-сәулелерге төзімді 

Устойчивый к царапинам  
АБС с защитой  

от УФ излучения

Шаңғы тасымалдауға 
арналған жүйе

Система  
для перевозки лыж

Екіжақты ашу
Двустороннее 

открывание



Travel Easy
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370 460Travel Easy

MOCS0324 MOCS0327

- MOCS0325

- MOCS0326

L 128 см
W 47 см
H 43 см

L 180 см
W 60 см
H 43 см

0,56 м3 0,77 м3

L 141 см
W 73 см
H 48 см

L 194 см
W 71 см
H 48 см

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

18-79 60-101

11 кг 15,6 кг

Жылтыр ақ
Глянцевый белый

Күңгірт сұр 
Матовый серый 

Жылтыр қара 
Глянцевый черный 

Ішкі өлшемдері 
Внутренние размеры 

Сыйымдылығы
Вместимость

Сыртқы өлшемдері 
Внешние размеры 

Жүк көтергіштігі 
Грузоподъемность

Төрткілдештердің арақашықтығы (min-max) 
Расстояние между рейками (min-max)

Салмағы
Вес
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Орталық кілтпен құлыптау
Центральная блокировка 

с ключом

УК-сәулеленуден 
қорғайтын материал 
Материал с защитой 

от УФ-излучения

Біржақты ашу
Одностороннее 

открывание

Күңгірт сұр түсті жаңа  
текстураланған әрлеу қабаты.

Новый текстурированный отделочный 
слой матового серого цвета.

Турбуленттілікке қарсы 
эргономикалық артқы кескіні.

Эргономичный задний 
противотурбулентный  профиль.

Бүйірлік ашу жүйесі.  
U-тәрізді бекіткіш. 

Боковая система открывания. 
U-образное крепление.

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ

Travel егжей-тегжейлі / в деталях

Жылтыр қара 
Глянцевый 

черный 

Жылтыр ақ
Глянцевый  

белый

Күңгірт сұр 
Матовый  

серый

Travel Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики

Travel Қолжетімді түстері / Доступные цвета



Beluga
Andrea Paulicelli дизайны
Дизайн Andrea Paulicelli
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Beluga автобоксы Travel үлгілерінің эстетикасын 
алған, оның дизайны жағымды таңдандырады. Ол 
жүк көтергіштігінің артуына байланысты өте қо-
лайлы. Beluga келесі түстерде қолжетімді: жылтыр 
ақ, жылтыр қара және күңгірт мәнерленген сұр.

Автобокс Beluga заимствовал эстетику моделей 
Travel, его дизайн приятно удивляет. Он достаточ-
но практичен благодаря увеличенной грузоподъ-
емности. Beluga доступен в следующих цветах: 
глянцевый белый, глянцевый черный и матовый 
тисненный серый.

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



29Beluga 420 Күңгірт мәнерленген сұр / Матовый тисненный серый

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



30

Әлемді өзгерту мүмкіндігі.
Способность изменить мир.

Beluga



31Beluga 420 Күңгірт мәнерленген сұр / Матовый тисненный серый

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



Beluga XL
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460Beluga XL

MOCS0322

MOCS0323

MOCS0321

L 140 см
W 80 см
H 40 см

0,70 м3

L 156 см
W 90 см
H 47 см

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

15-90

15,2 кг

Жылтыр ақ
Глянцевый белый

Күңгірт мәнерленген сұр 
Матовый тисненный серый

Жылтыр қара 
Глянцевый черный 

Ішкі өлшемдері 
Внутренние размеры 

Сыйымдылығы
Вместимость

Сыртқы өлшемдері 
Внешние размеры 

Жүк көтергіштігі 
Грузоподъемность

Төрткілдештердің арақашықтығы (min-max) 
Расстояние между рейками (min-max)

Салмағы
Вес
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Күңгірт мәнерленген сұр түстің жаңа 
текстураланған әрлеу қабаты. 

Новый текстурированный отделочный 
слой матового серого цвета.

Эргономикалық артқы 
турбуленттілікке қарсы кескіні.

Эргономичный задний 
противотурбулентный  профиль.

Жеңіл автокөлік төбесінің  
бүкіл бетін жауып тұрады. 

Покрывает всю поверхность 
крыши  легкового автомобиля.

Түбінің еніне байланысты 
кеңейтілген сыйымдылық. 

Увеличенная вместительность 
благодаря ширине днища. 

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ

Beluga егжей-тегжейлі / в деталях

Жылтыр қара 
Глянцевый 

черный 

Жылтыр ақ
Глянцевый  

белый

Күңгірт  
мәнерленген сұр 

Матовый тисненный 
серый

Beluga Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики

Beluga Қолжетімді түстері / Доступные цвета

Қос орталықтандырылған 
құлыптау жүйесі

Двойная централизованная 
система блокировки

Патенттелген жылдам 
алынбалы бекіткіш 
Запатентованное 

быстросъемное крепление

Шаңғы тасымалдауға 
арналған жүйе

Система  
для перевозки лыж

Екіжақты ашу
Двустороннее 

открывание

АБЖ сызаттарға және  
УК-сәулелерге төзімді 

Устойчивый к царапинам  
АБС с защитой  

от УФ излучения



Beluga Easy
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460Beluga Easy

MOCS0329

MOCS0328

L 140 см
W 80 см
H 40 см

0,70 м3

L 156 см
W 90 см
H 47 см

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

20-80

15,2 кг

Күңгірт сұр 
Матовый серый 

Жылтыр қара 
Глянцевый черный 

Ішкі өлшемдері 
Внутренние размеры 

Сыйымдылығы
Вместимость

Сыртқы өлшемдері 
Внешние размеры 

Жүк көтергіштігі 
Грузоподъемность

Төрткілдештердің арақашықтығы (min-max) 
Расстояние между рейками (min-max)

Салмағы
Вес
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Күңгірт мәнерленген сұр түстің жаңа 
текстураланған әрлеу қабаты. 

Новый текстурированный отделочный 
слой матового серого цвета.

Эргономикалық артқы 
турбуленттілікке қарсы кескіні.

Эргономичный задний 
противотурбулентный  профиль.

Бүйірлік ашу жүйесі.  
U-тәрізді бекіткіш. 

Боковая система открывания. 
U-образное крепление.

Түбінің еніне байланысты 
кеңейтілген сыйымдылық. 

Увеличенная вместительность 
благодаря ширине днища. 

Жылтыр қара 
Глянцевый 

черный 

Күңгірт сұр 
Матовый  

серый 

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ

Beluga егжей-тегжейлі / в деталях

Beluga Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики

Beluga Қолжетімді түстері / Доступные цвета

Орталық кілтпен құлыптау
Центральная блокировка 

с ключом

УК-сәулеленуден 
қорғайтын материал 
Материал с защитой 

от УФ-излучения

Біржақты ашу
Одностороннее 

открывание



Ciao
Studio Coiadesign дизайны
Дизайн Studio Coiadesign
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Ciao автобоксы жоғары функционалдылыққа ие. 
Оның дизайны кеңістікті барынша пайдалануға 
мүмкіндік береді. Оның артықшылықтары: қолай-
лылық, беріктік, сонымен қатар әртүрлі түрлендір-
мелері, соның ішінде сыйымдылығы 310 литр бо-
латын жаңа үлгісі. Ciao келесі түстерде қолжетімді: 
жылтыр ақ, жылтыр қара және күңгірт сұр.

Автобокс Ciao обладает высокой функционально-
стью. Его дизайн позволяет максимально исполь-
зовать пространство. Его преимущества: практич-
ность, прочность, а также различные вариации, 
включая новую модель вместимостью 310 литров. 
Ciao доступен в следующих цветах: глянцевый бе-
лый, глянцевый черный и матовый серый.

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



37Ciao 430 Күңгірт сұр / Матовый серый

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ
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Қолыңыздағы қарапайымдылық.
Простота в ваших руках.

Ciao



39Ciao 430 Күңгірт сұр / Матовый серый

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



Ciao
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310 340 430Ciao

- - MOCS0333

MOCS0166 MOCS0331 MOCS0334

MOCS0161 MOCS0330 MOCS0332

L 117 см
W 65 см
H 33 см

L 123 см
W 65 см
H 38 см

L 158 см
W 65 см
H 38 см

0,40 м3 0,57 м3 0,71 м3

L 126 см
W 78 см
H 35 см

L 140 см
W 80 см
H 44 см

L 175 см
W 80 см
H 44 см

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

Макс. жылдамдығы 
130 км/сағ  
болғанда 75 кг 
75 кг при макс. 
скорости 130 км/ч

28-79 19-78 41-98

7,4 кг 11 кг 12,4 кг

Жылтыр ақ
Глянцевый белый

Күңгірт сұр 
Матовый серый 

Жылтыр қара 
Глянцевый черный 

Ішкі өлшемдері 
Внутренние размеры 

Сыйымдылығы
Вместимость

Сыртқы өлшемдері 
Внешние размеры 

Жүк көтергіштігі 
Грузоподъемность

Төрткілдештердің арақашықтығы (min-max) 
Расстояние между рейками (min-max)

Салмағы
Вес
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Орталық құлып. 

Центральный замок. 

Бокстың алдыңғы бөлігін 
бұғаттау (430-580).

Блокировка носовой части 
бокса (430-580).

Кеңейтілген сыйымдылық. 

Увеличенная вместимость. 

Жылтыр қара 
Глянцевый 

черный 

Жылтыр ақ
Глянцевый  

белый

Күңгірт сұр 
Матовый  

серый 

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ

Орталық кілтпен құлыптау
Центральная блокировка 

с ключом

УК-сәулеленуден 
қорғайтын материал 
Материал с защитой 

от УФ-излучения

Біржақты ашу
Одностороннее 

открывание

Ciao егжей-тегжейлі / в деталях

Ciao Техникалық сипаттамалары / Технические характеристики

Ciao Қолжетімді түстері / Доступные цвета



Автобокстарға арналған аксессуарлар
Аксессуары для автобоксов

42

Шаңғы тасымалдауға арналған жүйе
Система для перевозки лыж

Автобокстағы шаңғыларды жылдам бекіту.
Быстрое крепление лыж в автобоксе.

Стандартты нейлон торы, Ciao, Wego Easy, 
Travel Easy және Beluga Easy үшін.
Стандартная нейлоновая сеть, подходит для 
Ciao, Wego Easy, Travel Easy и Beluga Easy.

Алюминийден жасалған қолайлы жима саты,  
жеңіл, ықшам және бокстан жүкті түсіруге ыңғайлы.
Практичная стремянка из алюминия, легкая, 
компактная и удобная при разгрузке багажа 
из бокса.

Боксты күтуге арналған микроталшықтан 
жасалған мата және  арнайы тазартқыш 
ерітінді.
Ткань из микроволокна и специальный 
чистящий раствор для ухода за боксом.

Жүкті бекітуге арналған тор / Сетка для фиксации груза

Жима саты / Стремянка

Тазалауға арналған жиынтық / Комплект для очистки

MOCS0142

MOCSAC00000000000004

MOCSAC00000000000005

COCS090V05        



Жылдам алынбалы бекіткіш 
Быстросъемное крепление 

43

Резеңкеленген тұтқа; автобокс ішіндегі бекіт-
кіш; төрткілдештерге арналған ені 100 мм-ге 
дейін  кішірейтілген кеңістік; жүкті бекітуде 
қолданылатын бекіткіш белдіктерге арналған 
жалғағыш. Қызмет мерзімі: 10 000 цикл.

Прорезиненная ручка; крепление внутри ав-
тобокса; уменьшенное пространство для рей-
лингов шириной до 100 мм; разъем для встро-
енных лент для фиксации груза. Срок службы: 
10 000 циклов.

Италиялық дизайн / Итальянский дизайн

Маңдайшаларды 
зақымдамайтын сенімді 
бекіткіш. 

Надежное крепление, 
которое не повреждает 
поперечины.

Ені 100 мм-ге дейінгі 
рейлингке жарамды.

Подходит для рейлингов 
шириной до 100 мм.

Жаңартылған 
функционалды тұтқа. 

Обновленная 
функциональная ручка. 

Жүкті бекітуге арналған 
бекіткіш белдіктерге арналған 

ағытпа.

Разъем для крепежных 
ремней для фиксации  

груза.

АВТОБОКСТАР
АВТОБОКСЫ



ТӨБЕГЕ 
ОРНАЛАСТЫРЫЛАТЫН 

ЖҮКСАЛҒЫШТАР

БАГАЖНИКИ  
НА КРЫШУ

44
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Төбеге орналастырылатын жүксалғыштар 
Багажники на крышу

Compact Bar Өлшемі / Размеры

Өлшемі / Размеры

Өлшемі / Размеры

Өлшемі / Размеры

Бет / Страница

Бет / Страница

Бет / Страница

Бет / Страница

110 / 124 / 142

110 / 124 / 142

135

120

Simple Bar

Smart XL Bar

Smart Bar

50

51

49

48

Өлшемі / Размеры

Өлшемі / Размеры

Бет / Страница

Бет / Страница

78-119

78-119

Oval Bar (жоғары рейлинг / 
высокий рейлинг)

Oval Bar (біріктірілген рейлинг / 
интегрированный рейлинг)

46

47

ЖҮКСАЛҒЫШТАР
БАГАЖНИКИ



Жоғары рейлинг артикулы 
Артикул высокого рейлинга
MOCSOB0AL00000000005

Жоғары рейлинг артикулы 
Артикул высокого рейлинга
MOCSOB0AL0N000000007

46

Ені бойынша сәйкестеу  / Регулировка по ширине 

78-119 см

41

24

Oval Bar

Жоғары рейлинг / Высокий рейлинг

Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Рейлингтері бар әмбебап жоғарғы жүксалғыш 
жүйесі. Сәнді және ойластырылған дизай-
ны сапардағы және ұрлыққа қарсы толық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, орнату 
мен пайдаланудағы қарапайымдылығымен 
және қолайлылығымен ерекшеленеді.

Универсальная система багажника на крышу 
с рейлингами. Утонченный и продуманный 
дизайн отличается простотой и практично-
стью при установке и использовании, обе-
спечивая полную безопасность при поездке 
и против кражи.

Жүк көтергіштігі / 
Грузоподъемность

75 кг

Салмағы / 
Вес

2,5 кг

Oval Bar 
Жоғары рейлинг / Высокий рейлинг

Кескіні / Профиль

OVAL BAR ҚАРА ТҮСТІ ӘРЛЕУ ҚАБАТЫ /  
ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

OVAL BAR АЛЮМИНИЙДЕН ЖАСАЛҒАН ӘРЛЕУ 
ҚАБАТЫ / ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ

Алюминийден жасалған әрлеу
Отделка из алюминия

Қара түсті әрлеу
Отделка черного цвета



Біріктірілген рейлинг артикулы
Артикул интегрированного рейлинга
MOCSOB0AL00000000006

Біріктірілген рейлинг артикулы
Артикул интегрированного рейлинга 
MOCSOB0AL0N000000008

Ені бойынша сәйкестеу  / Регулировка по ширине 

78-119 см

41
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Oval Bar

Біріктірілген рейлинг / Интегрированный рейлинг

Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Рейлингтері бар төбеге орналастырылатын 
жүксалғыштың әмбебап жүйесі. Сәнді және 
ойластырылған дизайны сапардағы және ұрлыққа 
қарсы толық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, 
орнату мен пайдаланудағы қарапайымдылығымен 
және қолайлылығымен ерекшеленеді.

Универсальная система багажника на крышу 
с рейлингами. Утонченный и продуманный 
дизайн отличается простотой и практичностью 
при установке и использовании, обеспечивая 
полную безопасность при поездке и против 
кражи.

Жүк көтергіштігі / 
Грузоподъемность

75 кг

Салмағы / 
Вес

2,5 кг

Oval Bar 
Біріктірілген рейлинг /  
Интегрированный рейлинг

Кескіні / Профиль

OVAL BAR ҚАРА ТҮСТІ ӘРЛЕУ ҚАБАТЫ /  
ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ ЧЕРНОГО ЦВЕТА

OVAL BAR АЛЮМИНИЙДЕН ЖАСАЛҒАН ӘРЛЕУ 
ҚАБАТЫ / ОТДЕЛОЧНЫЙ СЛОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ

Алюминийден жасалған әрлеу
Отделка из алюминия

Қара түсті әрлеу
Отделка черного цвета
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ЖҮКСАЛҒЫШТАР
БАГАЖНИКИ



Smart Bar

48

Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Артикулы / Артикул

MOCSRR0AL000000015

Доғалар орнатылған рейлингтері бар автокөліктер үшін 
күміс түсті анодталған алюминийден жасалған. Олар 
жинақталған күйінде ұсынылады, сондықтан олар-
ды орнату оңай әрі жылдам. Ұрлыққа қарсы кілтпен 
құлыпқа жабылады. Стандартты 20 мм Т-тәрізді бекіту 
элементтерін орнатуға арналған ойықтары бар.

Дуги выполнены из анодированного алюминия 
серебристого цвета для машин с установленными 
рейлингами. Они представлены уже в сборе, поэ-
тому их легко и быстро устанавливать. Запираются 
на замок с противоугонным ключом. Предусмо-
трены пазы для установки стандартных 20-мм 
Т-образных фиксирующих элементов.

Жүк көтергіштігі / 
Грузоподъемность

75 кг

Салмағы / 
Вес

21,5 кг

Smart Bar 120 сс

Кескіні / Профиль
Қосымша жинақтау / 
Опциональная комплектация

Бекітуге арналған жиынтық
Комплект для фиксирования
COCS090U04

48
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SMART BAR ЖОҒАРЫ РЕЙЛИНГТЕР /  
ВЫСОКИЕ РЕЙЛИНГИ

SMART BAR БІРІКТІРІЛГЕН РЕЙЛИНГТЕР / 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕЙЛИНГИ



Smart XL Bar

Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Артикулы / Артикул

MOCSRR0AL000000016

Доғалар орнатылған рейлингтері бар автокөліктер үшін 
күміс түсті анодталған алюминийден жасалған. Олар 
жинақталған күйінде ұсынылады, сондықтан олар-
ды орнату оңай әрі жылдам. Ұрлыққа қарсы кілтпен 
құлыпқа жабылады. Стандартты 20 мм Т-тәрізді бекіту 
элементтерін орнатуға арналған ойықтары бар.

Дуги выполнены из анодированного алюминия 
серебристого цвета для машин с установленными 
рейлингами. Они представлены уже в сборе, поэ-
тому их легко и быстро устанавливать. Запираются 
на замок с противоугонным ключом. Предусмо-
трены пазы для установки стандартных 20-мм 
Т-образных фиксирующих элементов.

Жүк көтергіштігі / 
Грузоподъемность

75 кг

Салмағы / 
Вес

21,5 кг

Smart XL Bar 135 сс

Кескіні / Профиль
Қосымша жинақтау / 
Опциональная комплектация

Бекітуге арналған жиынтық
Комплект для фиксирования
COCS090U04

48

28

SMART XL BAR ЖОҒАРЫ РЕЙЛИНГТЕР /  
ВЫСОКИЕ РЕЙЛИНГИ

SMART XL BAR БІРІКТІРІЛГЕН РЕЙЛИНГТЕР / 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕЙЛИНГИ
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ЖҮКСАЛҒЫШТАР
БАГАЖНИКИ



Ұзындығы бойынша түрлері / Вариации по длине

110 / 124 / 142 см

Кескіні / Профиль

30

59

Compact Bar
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Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Алюминий төрткілдештері максималды дыбыссыздық 
пен беріктікке қол жеткізу үшін сопақша пішінде 
жасалған. Аксессуарларды орнатуға арналған орталық 
арнасы бар  (автобокс, велосипедке, шаңғыға және т.б. 
арналған бекіткіш). Сондай-ақ, жиынтыққа құлыптары 
бар 4 стильді қақпақтар жиынтығы кіреді.

Алюминиевые дуги выполнены в овальной форме 
для достижения максимальной бесшумности 
и прочности. В комплекте с центральным каналом 
для установки аксессуаров (автобоксы, крепление 
для велосипеда, лыж и т.д.). Также в комплект включен 
набор из 4 стильных крышек с замками.

Жүк көтергіштігі / 
Грузоподъемность

75 кг

Салмағы / 
Вес

4,2 кг

ЕСКЕРТУ / ПРИМЕЧАНИЕ 
Кодтар жоғарғы жүксалғыштары бар тізімдемеде көрсетілген.
Коды указаны в каталоге с багажниками на крышу.

T-тәріздес кескін 
Т-тәріздес бұранданы 
орнатуға арналған 
саңылаулары бар төрткілдеш.

T-образный профиль
Рейка с отверстиями для 
установки Т-образного винта.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Жоғарғы жүксалғышты орнату бекітуге арналған 
жиынтыққа сәйкес жүргізілуі тиіс. Қолайлы жиын-
тықты анықтау үшін тізіммен танысу қажет.

ВНИМАНИЕ
Установка багажника на крышу должна проводить-
ся с соответствующим с комплектом адаптеров. 
Для определения подходящего комплекта необхо-
димо ознакомиться с каталогом подбора.



Simple Bar

Баға мен сапаның тамаша үйлесіміне арналған пла-
стикалық қақпағы бар тікбұрышты болат төрткіл-
дештер. Кез-келген аксессуарды орнатуға қолайлы. 
Қосымша: құлыптары бар қақпақтар жиынтығы 
немесе қақпақтар жиынтығы + алдау құлпы.

Стальные дуги прямоугольной формы с пластиковой 
крышкой для идеального баланса цена-качество. 
Подходят для установки любого аксессуара. Опци-
онально: комплект крышек с замками или комплект 
крышек + обманный замок.
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Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Ұзындығы бойынша түрлері / Вариации по длине

110 / 124 / 142 см

Жүк көтергіштігі / 
Грузоподъемность

75 кг

Салмағы / 
Вес

4,6 кг

Кескіні / Профиль

34

23

ЖҮКСАЛҒЫШТАР
БАГАЖНИКИ

ЕСКЕРТУ / ПРИМЕЧАНИЕ 
Кодтар жоғарғы жүксалғыштары бар тізімдемеде көрсетілген.
Коды указаны в каталоге с багажниками на крышу.

Қосымша 
Құлыптары бар 
қақпақтар жиынтығы 
немесе қақпақтар 
жиынтығы + алдау 
құлпы.

Опционально
Комплект крышек 
с замками или 
комплект крышек + 
обманный замок.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ
Жоғарғы жүксалғышты орнату бекітуге арналған 
жиынтыққа сәйкес жүргізілуі тиіс. Қолайлы жиын-
тықты анықтау үшін тізіммен танысу қажет.

ВНИМАНИЕ
Установка багажника на крышу должна проводить-
ся с соответствующим с комплектом адаптеров. 
Для определения подходящего комплекта необхо-
димо ознакомиться с каталогом подбора.



ВЕЛОСИПЕДКЕ  
АРНАЛҒАН 

ЖҮКСАЛҒЫШТАР

БАГАЖНИКИ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
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Велосипедке арналған жүксалғыштар
Багажники для велосипедов

Suprema

New E-roica

New Novecolli

New Novecolli 2 e-bike

New Panoramica

Бет / Страница

Бет / Страница

Бет / Страница

Бет / Страница

Бет / Страница
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57

58
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ЖҮКСАЛҒЫШТАР
БАГАЖНИКИ

Түрі / Тип

Түрі / Тип

Түрі / Тип

Түрі / Тип

Түрі / Тип

Велосипедті тасымалдауға 
арналған кейс
Кейс для перевозки  
велосипеда

Фаркопқа арналған бекіткіш
Крепление на фаркоп

Төбеге орналастырылатын 
велосипедке арналған 
жүксалғыш
Велобагажник на крышу

Артқы есікке  
орналастырылатын  
бекіткіш
Крепление на заднюю дверь

2 велосипедке арналған артқы 
есікке орналастырылатын 
бекіткіш
Крепление на заднюю дверь 
для 2-х велосипедов



Suprema – велосипедті тасымалда-
уға арналған инновациялық кейс. 
Кейс Creo және Modula Case System 
студиясымен техниктер мен кәсіби 
велосипедшілер тобымен бірлесе 
отырып жасалған.

Жоба
Әуел бастан бұл жобаны әзірлеудің мақсаты вело-
сипедтерді тасымалдаудың шешімін іздеу болған. 
«Suprema» кейсімен велосипедтердің кез-келген 
түрін, тас жолда және тауда жүретін (26”, 27,5”, 
29”),  кез-келген өлшемдегі рамалары бар велоси-
педтерді қиындықсыз тасымалдауға болады.

Suprema – инновационный кейс для 
перевозки велосипеда. Кейс был 
разработан студией Creo и Modula 
Case System совместно с командой 
техников и профессиональных 
велосипедистов.

Проект
С самого начала целью разработки данного про-
екта был поиск решения для перевозки велосипе-
дов.   С кейсом «Suprema» можно без труда транс-
портировать любой тип велосипедов, шоссейные 
и горные (26”, 27,5”, 29”), с любым размером рамы.
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Suprema

ВЕЛОСИПЕДКЕ  
АРНАЛҒАН 

ЖҮКСАЛҒЫШТАР

БАГАЖНИКИ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ



Studio Crea дизайны 
Дизайн Studio Crea

55

Сыртқы қабығы кейсті соққылардан 
қорғайтын түйіршікті АБЖ-дан жасалған. 
Ішкі бөлігі кейстің ішіндегілерді қорғай-
тын вулканизацияланған полиуретанды 
көбікпен жабылған. Қауіпсіздік кез-келген 
жағдайда TSA функциясы бар екі құлып-
тың көмегімен қамтамасыз етіледі.

Внешняя оболочка изготовлена из гра-
нулированного АБС, который защища-
ет кейс от ударов. Внутренняя часть 
покрыта вулканизированной полиуре-
тановой пеной, которая защищает со-
держимое кейса. Безопасность обеспе-
чивается в любых условиях благодаря 
двум замкам с функцией TSA.

Артикулы / Артикул

MOCS0128

Сыйымдылығы
Вместимость 1

MOCS0123
Велосипед дөңгелектеріне 
арналған қап, диаметрі ø72 .

Чехол для велосипедных 
колес, диаметр ø72 см.

MOCS0128
Suprema, велосипедтерді 
тасымалдауға арналған 
инновациялық кейсі. 

Suprema, инновационный кейс 
для перевозки велосипеда.

MOCS00131
Металл жабыны бар құбырлы 
рама. 

Трубчатая рама 
с металлическим покрытием.

Өлшемі / Размеры
L W H

98 см 35 см 128 см

Орындық пен тұтқаны 
бөлшектемей, тек 
дөңгелектерді демонтаж 
жасау қажет. 

Необходимо 
демонтировать только 
колеса, не разбирая 
сиденье и руль.

Жүк көтергіштігі /  
Грузоподъемность

75 кг

Салмағы / 
Вес

20,8 кг

ЖҮКСАЛҒЫШТАР
БАГАЖНИКИ



New E-roica

56

Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Фаркопқа арналған бекіткіш
Крепление на фаркоп  

Күңгірт мәнерленген қара түске 
боялған берік металл құрылымы.

Прочная металлическая структура, 
окрашенная в матовый черный цвет 
с тиснением.

Жүксалғыш жиынтықтағы нөмірге арналған тақтайшамен және 
кіріктірілген шамдармен бірге жүреді. Корпусы қара түске бо-
ялған алюминийден жасалған және артқы есікті ашуды жеңілде-
туге арналған бұру механизмімен жабдықталған. 2 және 3 вело-
сипедке арналған нұсқалары қолжетімді.

Багажник идет в комплекте с табличкой для номера и встро-
енными фонарями. Корпус изготовлен из окрашенного 
в черный цвет алюминия и оснащен поворотным механиз-
мом для облегчения открытия задней двери. Доступны вер-
сии для 2 и 3 велосипедов

Жүк көтергіштігі /  
Грузоподъемность

45 кг

Салмағы / 
Вес

21,5 кг

Сыйымдылығы
Вместимость 2-3

New E-roica / 2 велосипед / 2 велосипеда
MOCS0250

New E-roica / 3 велосипед / 3 велосипеда
MOCS0251

Жабдығы / Оборудование

Ұрлыққа қарсы құлып қосылған.
Противоугонная блокировка включена.



New Panoramica

Велосипедке арналған төбеге орнатылатын жүксалғыш қара 
түске боялған алюминийден жасалған және дөңгелектерге ар-
налған реттелетін саңылаулары бар. Рамалық бекіту жүйесімен 
немесе құлыптау жүйесімен бірге жеткізіледі.

Велобагажник на крышу изготовлен из окрашенного в черный 
цвет алюминия с регулируемыми отверстиями для колес. По-
ставляется вместе с системой крепления на раме или с систе-
мой блокировки
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Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Велосипедке арналған төбеге  
орнатылатын жүксалғыш
Велобагажник на крышу 

Артикулы /  
Артикул

MOCS0157

Күңгірт мәнерленген қара 
түске боялған берік металл 
құрылымы.

Прочная металлическая 
структура, окрашенная 
в матовый черный цвет 
с тиснением.

Жүк көтергіштігі /  
Грузоподъемность

20 кг

Салмағы / 
Вес

2,9 кг

Сыйымдылығы
Вместимость 1

ЖҮКСАЛҒЫШТАР
БАГАЖНИКИ

Дөңгелектерге арналған реттелетін 
саңылау / Регулируемое отверстие 
для колес 

U-тәрізді бұрандама немесе T-тәрізді пластина көмегімен 
төрткілдештерге бекіту / Крепление к рейкам при помощи 
U-образного болта или T-образной пластины



New Novecolli 
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Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Артқы есікке бекіту
Крепление на заднюю дверь

Велосипедке арналған артқы жүксалғыш қара түске 
боялған электрмен дәнекерленген алюминий-
ден жасалған. 3 велосипедке дейін тасымалдауға 
арналған (20-29”/700  c). Автокөлікке байланысты 
әртүрлі өлшемдерде қолжетімді: седан, универсал 
немесе кроссовер. 125 см алюминий рамалары 
117 см-ге дейінгі дөңгелек негізді және 2,6”/6,5 см-
ге дейінгі дөңгелек тысы бар велосипедтерге ар-
налған. Жиынтыққа ұрлауға қарсы сомын кіреді.

Задний багажник для велосипеда изготовлен 
из электросварного алюминия, окрашенного в чер-
ный цвет. Рассчитан на перевозку до 3 велосипе-
дов (20-29”/700 c). Доступен в различных размерах 
в зависимости от автомобиля: седан, универсал 
или кроссовер. 125 см алюминиевые рамы рассчи-
таны для велосипедов с колесной базой до 117 см 
и  покрышками до 2,6”/6,5 см. В комплекте идет 
противоугонная гайка.

NEW NOVE COLLI 3 MTB
РАМА H 75

NEW NOVE COLLI Standard
РАМА H 90

Күңгірт мәнерленген қара түске 
боялған берік металл құрылымы.

Прочная металлическая структура, 
окрашенная в матовый черный цвет 

с тиснением.

Әйелдерге арналған рамалы 
велосипед адаптері  
Адаптер для велосипеда 
с женской рамой 
MOCS0240

Тау велосипедіне арналған 
135 см адаптер 
135 см адаптер для горного 
велосипеда
MOCSAC00000000000011

Арнайы матауыштар 
Специальные стропы
COCS090280

Стандарттық емес рамаларға 
арналған болатарқан
Трос для нестандартных рам
MOCS0271-72-73

New 
Novecolli
рама 
H 75 см

New
Novecolli
рама 
H 90 см

Артикулы /  
Артикул

MOCS0253

Артикулы /  
Артикул

MOCS0297

Макс. жүк көтергіштігі /  
Макс. грузоподъемность

45 кг

Макс. жүк көтергіштігі /  
Макс. грузоподъемность

45 кг

Салмағы / 
Вес

6,0 кг

Салмағы / 
Вес

6,5 кг

Раманың жүк көтергіштігі / 
Грузоподъемность рамы

15 кг

Раманың жүк көтергіштігі / 
Грузоподъемность рамы

15 кг

Тау вел. / 
Горн. вел.

3

Велосипед / 
Велосипед

3

Қосымша
Опционально



New Novecolli / 2 e-bike
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Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Артқы есікке бекіту
Крепление на заднюю дверь

Велосипедке арналған артқы жүксалғыш қара түске 
боялған электрмен дәнекерленген алюминий-
ден жасалған. 2 велосипедке дейін тасымалдауға 
арналған (20-29”/700  c). Автокөлікке байланысты 
әртүрлі өлшемдерде қолжетімді: седан, универсал 
немесе кроссовер. 125 см алюминий рамалары 
117 см-ге дейінгі дөңгелек негізді және 2,6”/6,5 см-
ге дейінгі дөңгелек тысы бар велосипедтерге ар-
налған. Жиынтыққа ұрлауға қарсы сомын кіреді.

Задний багажник для велосипеда изготовлен 
из электросварного алюминия, окрашенного в чер-
ный цвет. Рассчитан на перевозку до 2 велосипе-
дов (20-29”/700 c). Доступен в различных размерах 
в зависимости от автомобиля: седан, универсал 
или кроссовер. 125 см алюминиевые рамы рассчи-
таны для велосипедов с колесной базой до 117 см 
и  покрышками до 2,6”/6,5 см. В комплекте идет 
противоугонная гайка.

ЖҮКСАЛҒЫШТАР
БАГАЖНИКИ

NEW NOVE COLLI 2 E-BIKE
РАМА H 75

NEW NOVE COLLI 2 E-BIKE Maxi
РАМА H 90

Күңгірт мәнерленген қара түске 
боялған берік металл құрылымы.

Прочная металлическая структура, 
окрашенная в матовый черный цвет 

с тиснением.

Әйелдерге арналған рамалы 
велосипед адаптері  
Адаптер для велосипеда 
с женской рамой 
MOCS0240

Арнайы матауыштар 
Специальные стропы
COCS090280

Стандарттық емес рамаларға 
арналған болатарқан
Трос для нестандартных рам
MOCS0271-72-73

New 
Novecolli
рама 
H 75 см

New
Novecolli
рама  
H 90 см

Артикулы /  
Артикул

MOCS0252

Артикулы /  
Артикул

MOCS0296

Макс. жүк көтергіштігі /  
Макс. грузоподъемность

45 кг

Макс. жүк көтергіштігі /  
Макс. грузоподъемность

45 кг

Салмағы / 
Вес

6,0 кг

Салмағы / 
Вес

6,5 кг

Раманың жүк көтергіштігі / 
Грузоподъемность рамы

22,5 кг

Раманың жүк көтергіштігі / 
Грузоподъемность рамы

22,5 кг

Тау вел. /  
Горн. вел.

2

Велосипед / 
Велосипед

2

Қосымша
Опционально



60

ШАҢҒЫЛАРҒА 
АРНАЛҒАН 

БЕКІТКІШТЕР

КРЕПЛЕНИЯ  
ДЛЯ ЛЫЖ



61

Шаңғылар мен сноубордтарды  
тасымалдауға арналған бекіткіштер
Крепления для перевозки лыж и сноубордов

Snø

Alpe

Бет / Страница

Бет / Страница

62

63

БЕКІТКІШТЕР
КРЕПЛЕНИЯ

Түрі / Тип

Түрі / Тип

Шаңғылар мен сноубордтарға  
арналған төбеге орналастырылатын 
магнит бекіткіштер
Магнитное крепление для лыж 
и сноубордов

Шаңғылар мен сноубордтарға  
арналған жүксалғышқа 
орналастырылатын бекіткіштер
Крепления на багажник для лыж 
и сноубордов



Snø

Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Шаңғылар мен сноубордтарға  
арналған төбеге орналастырылатын  
магнит бекіткіштер
Магнитное крепление на крышу  
для лыж и сноубордов

Күңгірт мәнерленген қара түске 
боялған берік металл құрылымы.

Прочная металлическая 
структура, окрашенная в матовый 
черный цвет с тиснением.

Шаңғылар мен сноубордтарға арналған төбеге орнала-
стырылатын әмбебап магнит бекіткіш. 3 жұп шаңғы неме-
се 2 сноубордты тасымалдай алады. Пластоферритпен 
жабылған пластиналардың арқасында бетке сызат түсір-
мейді және бояуға зақым келтірмейді. EPDM 65SH/A-дан 
жасалған жалпақ резеңке протекторлары және полипро-
пилен мен алюминийден жасалған құрылымы қоршаған 
ортаның төмен температурасына қарсы тұруға көмекте-
седі. Эргономикалық тұтқаның көмегімен демонтаж жаса-
лады, ұрлаудан қорғау жүйесі бар.

Универсальное магнитное крепление на крышу для 
лыж и сноубордов. Может перевозить 3 пары лыж или 
2 сноуборда. Благодаря пластинам, покрытым пласто-
ферритом, не царапают поверхность и не поврежда-
ет краску. Широкие резиновые протекторы из EPDM 
65SH/A и структура, изготовленная из полипропилена 
и алюминия, помогают противостоять при низких тем-
пературах окружающей среды. Демонтируется при по-
мощи эргономичного рычага, имеется система защиты 
от краж.

Snø
Ұрлауға қарсы құлып 
Защита от кражи
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Артикулы /  
Артикул

MOCS0298

Макс. жүк көтергіштігі / 
Макс. грузоподъемность

27 кг

Сыйымдылығы /  
Вместимость

3 пары лыж / 2 снб



Alpe

Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Шаңғылар мен сноубордтарға  
арналған жүксалғышқа орналастырылатын 
бекіткіштер
Крепления на багажник для лыж 
и сноубордов

Күңгірт мәнерленген қара түске 
боялған берік металл құрылымы.

Прочная металлическая конструкция, 
окрашенная в матовый черный цвет 
с тиснением.

Шаңғы мен сноубордтарды бекітуге арналған әмбебап 
бекіткіш. Т-тәрізді пластинамен жылдам орнату. 3 жұп 
шаңғыға немесе 2 сноубордқа (3 вариациясы) немесе 
4  жұп шаңғы мен 2 сноубордқа (4 вариациясы) шыдайды. 
Үлкейтілген рамалар жоғары бекіткіштері бар шаңғыға 
жарайды. EPDM 65SH/A-дан жасалған жалпақ резеңке 
протекторлары және полипропилен мен алюминийден 
жасалған құрылымы қоршаған ортаның төмен темпера-
турасына қарсы тұруға көмектеседі. Жиынтықта қос ілмек 
пен кілтпен ұрлыққа қарсы жүйесі бар.

Универсальное крепление для лыж и сноубордов. Бы-
страя установка при помощи Т-образной пластины. 
Выдерживает до 3 пар лыж или 2 сноубордов (вариация 
3) или до 4 пар лыж и 2 сноуборда (вариация 4). Увели-
ченные рамы подходят для лыж с высокими креплени-
ями. Широкие резиновые протекторы из EPDM 65SH/A 
и алюминиевая структура, окрашенная в черный цвет, 
разработаны для противостояния низким температу-
рам. В комплекте идет двойной крюк и противоугонная 
система с ключом

Snø
Ұрлауға қарсы құлып 
Защита от кражи

63

Артикулы /  
Артикул

MOCS0401

Артикулы /  
Артикул

MOCS0402
Макс. жүк көтергіштігі / 
Макс. грузоподъемность

36 кг

Макс. жүк көтергіштігі / 
Макс. грузоподъемность

27 кг
Сыйымдылығы /  
Вместимость

4 пары лыж / 2 снб

Сыйымдылығы /  
Вместимость

3 пары лыж / 2 снб

БЕКІТКІШТЕР
КРЕПЛЕНИЯ

ҚОСЫМША
ОПЦИОНАЛЬНО
6x3 см төрткілдешке  
арналған адаптер  
Адаптер для рейки 6x3 см
MOCSAC00000000000009



ТАСЫМАЛДАУ 
ЖҮЙЕСІ

СИСТЕМА 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

64
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Тасымалдау жүйесі
Система транспортировки

ReCargo Base

ReCargo Box

ReCargo Bike

Бет / Страница

Бет / Страница

Бет / Страница

67

67

67

ТАСЫМАЛДАУ 
ЖҮЙЕСІ
СИСТЕМА 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

ReCargo

Фаркопқа арналған құрама платформа велоси-
педті тасымалдауға арналған бекіткіштерді немесе 
үлкен боксты біріктіруге болатын жүктеу бетінен 
тұрады.

Сборная платформа для фаркопа состоит из загру-
зочной поверхности, в которую можно интегриро-
вать крепления для перевозки велосипеда или боль-
шой бокс.



Recargo сапар кезінде жүкті тасымал-
даудың баламасын жасау идеясынан 
пайда болған. Recargo стилі Modula 
өнімдерінің желісіне сәйкес келеді 
және талғампаздық пен функционал-
дылықты үйлестіреді. 

Жоба
Жүйе қолайлы және қауіпсіз тасымалдауға арналған. 
Отбасылық сапарларға, спорт пен белсенді дема-
лысқа жарайды. Боялған болат құбырдан жасалған. 

Recargo появилось из идеи создания 
альтернативы для перевозки багажа 
при поездках. Стиль Recargo соот-
ветствует линейке продукции Modula 
и  сочетает в себе элегантность 
и функциональность.  

Проект
Система предназначена для практичной и безопас-
ной транспортировки. Подходит для семейных по-
ездок, спорта и активного отдыха. Изготовлена из 
окрашенной стальной трубы.

66

ReCargo

ТАСЫМАЛДАУ 
ЖҮЙЕСІ

СИСТЕМА 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

Иілу механизмі артқы 
жүксалғышты пайдалануға 

мүмкіндік береді.

Механизм наклона позволяет 
пользоваться задним 

багажником.



ReCargo Base

Optional ReCargo Box

Optional ReCargo Bike

67

Recargo base – еркін жүктеуге арналған негізгі 
платформа. Артқы жүксалғышқа қол жеткізу-
ге арналған арнайы иілу механизмімен жаб-
дықталған. 

Recargo base – базовая платформа для сво-
бодной загрузки. Оснащена специальным 
механизмом наклона для доступа к заднему 
багажнику.

Recargo Box – бұл ReCargo Base негізгі плат-
формасына орнатылатын көлемді бокс. АБС 
пластиктен жасалған, сыйымдылығы 400 литр.

Recargo Box – объемный бокс, который 
устанавливается на основную платформу 
ReCargo Base. Изготовлен из АБС пластика, 
вместимость 400 литров. 

Recargo Bike – бұл ReCargo Base платформа-
сына орнатылатын велосипедті тасымалдауға 
арналған құрылғы. 2 велосипедке дейін, қо-
сымша адаптер орнатқан жағдайда тағы бір 
велосипедке шыдайды. 

Recargo Bike – устройство для перевозки 
велосипеда, которое монтируется на плат-
форму ReCargo Base. Выдерживает до 2 ве-
лосипедов, включая еще один при установке 
дополнительного адаптера.

Артикулы /  
Артикул

MOCS0189

Артикулы /  
Артикул

MOCS0160

Артикулы /  
Артикул

MOCS0190

Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Centro Stile Modula дизайны 
Дизайн Centro Stile Modula

Салмағы /  
Вес

17,4 кг

Салмағы /  
Вес

12 кг

Салмағы /  
Вес

3 кг

Жүк көтергіштігі /  
Грузоподъемность

60 кг 

Жүк көтергіштігі /  
Грузоподъемность

75 кг 

Жүк көтергіштігі /  
Грузоподъемность

15 кг велосипед 

ҚОСЫМША
ОПЦИОНАЛЬНО
Адаптер для 3-го 
велосипеда
Төрткілдеш
MOCS0191

ТАСЫМАЛДАУ 
ЖҮЙЕСІ
СИСТЕМА 
ТРАНСПОРТИРОВКИ



ІЛІНІСУ 
ЖҮЙЕСІ 

ЦЕПИ
ПРОТИВО-

СКОЛЬЖЕНИЯ

68
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Тайғанауға қарсы жүйелер
Цепи противоскольжения

Пластиктен жасалған жүйе
Система из пластика

Болаттан жасалған жүйе 
Система из стали

Қап 
Система типа чехол

Жүк автокөліктеріне арналған жүйе 
Система для грузовых авто

Бет / Страница

Бет / Страница

Бет / Страница

Бет / Страница
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71

71

71

ІЛІНІСУ ЖҮЙЕСІ 
ЦЕПИ 
ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ



70

Пластиктен жасалған жүйе 
Система из пластика

Тайғанауға қарсы жүйелер 
Цепи противоскольжения

Тауларға арналған шу деңгейі төмен 
шынжырлар, ТПУ, арамид және болаттан 
жасалған.

Цепи для горной местности с низким 
уровнем шума, доступны из ТПУ, армамида 
и стали.

Шиналардың барлық түрлері үшін қолжетімді
Доступно для всех типов шин

Шиналар
Шины R 13-24

Патенттелген біріктірілген бекіту. 
Күш жұмсамай басқаруға арналған 
тетік. Дейнемнен жасалған кабель. 

Жиынтықта тартақысушы бұрандама 
(17-23 мм). 

Запатентованное интегрированное 
крепление. Рычаг для регулировки без 

усилий. Кабель из Дейнема. В ком-
плекте стягивающий -болт (17-23 мм).

Патенттелген «X» типті 
құрылым: мінсіз жанасуға 

арналған икемді жүйе. 
Шиналардың 600-ден астам 
өлшемдері үшін қолжетімді.

Запатентованное крепление 
типа «X»: гибкая система 

для идеального прилегания. 
Доступно для более 

600 размеров шин.

Сырғанауға қарсы шынжырлар 
Цепи противоскольжения 

ТПУ протекторлары 
беріктігімен ерекше-
ленеді. Жақсартылған 
жақтауы металл бүрта-
бандарының арқасында 
төтенше тежеу кезіндегі 
оңтайлы қарсылықты 
қамтамасыз етеді.

Протекторы из ТПУ от-
личаются прочностью. 
Усиленный каркас бла-
годаря металлическим 
шипам обеспечивает 
оптимально сопротив-
ление при экстренном 
торможении.

Әмбебап бұрандамалы 
қосылу бүртабандар мен 

дөңгелектердің барлық 
түрлері үшін жарамды.

Универсальное болтовое 
соединение подходит для 
всех видов шипов и колес.

ПРОТЕКТОР 7 MM

Нақтылау үшін www.modulacs.com сайтына кіріңіз
Для уточнения зайдите на сайт: www.modulacs.com
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Болаттан жасалған жүйе 
Система из стали

Қап
Чехол

Жүк автокөліктеріне 
Для грузовых авто

Жүк автокөліктері үшін таулы жерлерге арналған жылдам 
алынбалы шынжырлар. Болат кескінді 7 позициялы дөңге-
лекті реттеу жүйесі шығыңқы немесе қос дөңгелекті жүк 
автокөліктері үшін өте қолайлы.

Быстросъемные цепи для горной местности для гру-
зовых авто. Стальной профиль. Система регулировки 
колеса с 7 позициями идеальна для грузовых авто с вы-
ступающими или двойными колесами.

Болат бүртабандары бар шынжырлар. Мини-
малды ішкі кеңістік (6,5 мм). Орнатуды жеңілде-
туге арналған ішкі резеңке қап.

Цепи со стальными шипами. Минимальное 
внутреннее пространство (6,5 мм). Внутренний 
резиновый чехол для облегчения установки.

Шынжыр орнату мүмкін болмайтын 
автокөліктерге арналған оңай орнатылатын 
таюға қарсы алдыңғы шынжырлар. Болат 
кескінді. 

Передние легко устанавливаемые цепи 
противоскольжения для машин, на которых 
нельзя установить цепь. Стальной профиль.

Шиналардың барлық түрлері үшін қолжетімді
Доступно для всех типов шин

Шиналардың барлық түрлері үшін қолжетімді
Доступно для всех типов шин

Шиналардың барлық түрлері үшін қолжетімді
Доступно для всех типов шин

Шиналар
Шины

Шиналар
Шины

Шиналар
Шины

R 13-24

R 13-20

R 13-24

Таюға қарсы шынжырлар
Цепи противоскольжения

Таюға қарсы шынжырлар
Цепи противоскольжения 
для машин

Таюға қарсы шынжырлар
Цепи противоскольжения 
для машин

Шиналар мен дөңгелекүсті 
доғасының арақашықтығы 

шектеулі автокөліктерге өте 
ыңғайлы.

Идеально для машин 
с ограниченным 

расстоянием между шинами 
и надколесной дугой.

Берік резеңке қаптың 
арқасында сырғанауға 
қарсы шынжырлардың 
дөңгелектердегі толық 

тұрақтылығы.

Надежное крепление цепей 
противоскольжения на 

колесах, благодаря прочному 
резиновому чехлу.

Дөңгелектерінің тоғыны 
болаттан жасалған барлық 

жүк автокөліктеріне 
ұсынылған. Жоғары беріктікке 

ие болат протектор. 

Рекомендовано для всех 
грузовых авто со стальным 

ободом колеса. 
Высокопрочный стальной 

протектор.

ПРОТЕКТОР 9 MM

ПРОТЕКТОР 9 MM

ПРОТЕКТОР 9 MM
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Аксессуарлар
Аксессуары

Бет / Страница

Бет / Страница

Жол сөмкелері / Дорожные сумки

Органайзер

74

75
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Жол сөмкелері / Дорожные сумки

Жууға болатын берік қара 
матадан жасалған әртүрлі 
өлшемді жол сөмкелері 
жүксалғыш пен автобокс 
кеңістігін оңтайландыруға 
мүмкіндік береді. 

Дорожные сумки различных 
размеров из прочной 
моющейся черной ткани 
позволят оптимизировать 
пространство в багажнике 
и в автобоксе.

Өлшемі / Размеры

L 74 см / D-P 34 см / H 38 см

Өлшемі / Размеры

L 56 см / D-P 27 см / H 36 см

Өлшемі / Размеры

L 35 см / D-P 17 см / H 45 см

Қара матадан жасалған жол сөмкесі.
Дорожная сумка из черной ткани.

Қара матадан жасалған жол сөмкесі.
Дорожная сумка из черной ткани.

Қара матадан жасалған иыққап.
Рюкзак из черной ткани.

Артикулы / Артикул

MOCS0119

Артикулы / Артикул

MOCS0118

Артикулы / Артикул

MOCS0120

Жол сөмкесі
Үлкен
Дорожная сумка
Большая

Жол сөмкесі 
Орташа
Дорожная сумка 
Средняя

Иыққап
Рюкзак



Органайзер

75

Екі бөлімді үлкен органайзер 
және бір бөлімді шағын 
органайзер берік қара 
матадан жасалған, қолайлы, 
көпфункциялы және көліктегі 
кеңістікті ұйымдастыруда 
оңтайлы.

Большой органайзер с двумя 
отделами и маленький 
органайзер с одним отделом 
выполнены из прочной 
черной ткани, практичны, 
многофункциональны и 
оптимальны для организации 
пространства в машине.

Өлшемі / Размеры

L 60 см / D-P 30 см / H 30 см

Өлшемі / Размеры

L 30 см / D-P 30 см / H 30 см

Қара матадан жасалған жиналмалы органайзер.
Складной органайзер из черной ткани.

Қара матадан жасалған жиналмалы органайзер.
Складной органайзер из черной ткани.

Артикулы / Артикул

MOCS0121

Артикулы / Артикул

MOCS0122

Үлкен 
органайзер
Үлкен  
органайзер

Шағын 
органайзер
Маленький 
органайзер

АКСЕССУАРЛАР
АКСЕССУАРЫ
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Центр Багажных Систем
Алматы қаласы
Сатпаев 90/21 көшесі
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Тел.: +7 701 071 63 68
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