Orion Tvåvånings Cykelställ DSP 5R Premium
Minimal ansträngning!
Tack vare hävstångseffekten, att lyfta den
övre skenan när den är lastad med en
cykel är (nästan) en barnlek.

❸

Minimala
utrymmeskrav!
Cykelplatserna är vertikalt förskjutna i
förhållande till varandra (hög/låg
positionering) för att minska risken att
cykelstyrena krockar inbördes.
Standardavstånd mellan cyklarna:
450mm, alternativt kan avståndet ökas
eller minskas för platsspecifika krav.

Komfort!
Skenorna för parkering av cyklar i det övre
planet är lätta att dra ut och sänka tack
vare att de är utrustade med ett system
med 5 lättrullade hjul. Skenan stannar i sin
position.

❶

❹
Robust!
Robust konstruktion tillåter standard
avstånd på stödbenan på upp till 4 m!

❺

Modulärt!
Montering sker med standardsektioner
som kan förlängas i
sidled till vilken längd som helst.

❼

❹

❸
❷

Roll-out säkerhet!
Cykeln halls på plats med uttag i i
hjulskena och skydd mot att cykeln
rullar bakåt.

Nedsänkning!
Lutningen begränsas för kontrollerad
sänkning av övre skenan.

Säkerhet!
Stödramen förbättrar inte bara stöld
skyddet för cykeln utan det optimerar
även cykelns parkeringsstabilitet.
Stödramen har skrapskydsfolie för att
undvika repor cyklarna lackerade ytor.

❶

❻

Lyfthöjd!
Teleskophandtaget reducerar avståndet
mellan den fullt nedsänkta hjulskenan och
golvet/marken till endast 40cm!
Cykelns framhjul behöver inte lyftas högre
än så! Teleskophandtaget förstärker också
hävstångseffekten (se ovan "Minimal
ansträngning").

❷
Utformningen av styrskenan styr cykeln
in i parkeringsläge.

Upphandlingsfakt
❶ Teleskophandtag (kan fås lackerat i signalkulör !
❷ Stabil hjulskena som inte lutar brantare än 40° (38°) grader på övre våningen i nedfällt läge vilket underlättar parkeringen i det tyngsta momentet !! Redundant hjälplyftsystem med
dubbla gashydrauler för dubbel säkerhet, som även förhindrar att skenan oavsiktligt fälls ned även fullt utdragen (klarar en cykel på upp till 25kg, alltså även elcyklar) !

❸ Effektiv stöd/låsram 1300mm lång och 500mm hög som möjliggör lättåtkomlig låsning på tre punkter: framhjul+ram+låsbåge, ram+låsbåge, bakhjul+ram+låsbåge !
❹ Lättgående femrullarsystem för övre skenan !
❺ Balk 100mm x 100mm x 4mm för stabilitet och låg ljudnivå ! Galvaniserat även i Korrosionsskyddsklass C4 med nationellt tillägg, stativ med anpassningsmöjlighet till sluttande mark !
❻ L-stödben (enkelsidiga cykelställ), T-stödben (dubbelsidiga cykelställ) !
❼ Skrapskyddsfolie för att skydda cykeln !

