Cykelställ SCR 13

Cykelställ på marken
med parkering i 2 nivåer
TVÅVÅNINGSSTÄLL
BASför att styren inte
ka fastna iCykelparkering
varandra.
Tillverkat
i 30
rör delar.
ochDumed
i två-våningar
med fast
skenamm
utan rörliga
lyfter upp
cykeln med muskelkraft på övre plan. På undre plan parkerar du som i ett vanligt
armgalvaniserad
ytbehandling. c/c 400mm mellan varje
cykelställ. Takhöjden bör vara minst 2,4 m för optimalt bruk.
Varje sektion kommer i en undre och en övre plats. De monteras sedan med tre
ykelplats.
Basutförandet
samma
mellanstagsaknar
i valfrigasfjäderteknik
bredd. Vilket för
görlyft.
attI övrigt
du kan
väljaförutsättningar
c/c mått och som
antalhydraulversionen.
cykel platser
De
galvaniserade
stålkonstruktionerna
fästs
i
golv/mark
med
bultar
för
maximal
stabilitet.
Tillval
i förhållande till rummets/ytans bredd. Hela konstruktionen är i galvaniserat
stål
evereras omonterad.

TVÅVÅNINGSSTÄLL BAS

finns för mindre utdragsskena
och även
låsbygel
för ramlåsning.
och kan
användas
för utomhusbruk.

De galvaniserade stålkonstruktionerna fästs i golv/mark med bultar för maximal
stabilitet. Tillval finns för mindre utdragsskena och låsbygel för ramlåsning.
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TVÅVÅNINGSSTÄLL BAS

CC mellan 350 - 400mm

7240mm

Svenska Cykelrum / Sjöbjörnsvägen 5 / 117 66 Gröndal
Tel kontor 08 - 643 66 40 / Svenskacykelrum.se / info@svenskacykelrum.se

ca 3600mm

1820mm

ca 1800mm

5500mm
20 pl 3670mm
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TVÅVÅNINGSSTÄLL BAS

1530 mm
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1115 mm
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1800 mm

CC mått mellan 350-400mm

Ca 300mm utstick på yttersida
av ställ.
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