Katalalog kolesarskih
e-mobility rešitev

Polnilni steber
Polnilni steber

Polnilno-napajalni steber namenjen za polnjenje e-koles, e-skirojev,
Polnilno-napajalni
steber
za polnjenje
e-skirojev,
e-motorje, e-skuterjev
na namenjen
javnih mestih.
Ohišje: ize-koles,
protikorozijsko
e-motorje,
na javnih
mestih.
Ohišje: iz protikorozijsko
zaščitenegae-skuterjev
jekla, možnost
prašnega
barvanja
zaščitenega
jekla, možnost prašnega barvanja
v željeni barvi.
v željeni barvi.
Nazivni tok: 16A
Nazivni tok: 16A
Tip vtičnic: ŠUKO
Razred
zaščite:
IP44
Tip vtičnic:
ŠUKO
Razred zaščite: IP44
Napetost posamezne
vtičnice:
230V
Napetost
posamezne
vtičnice: 230V
Priključna napetost:
230V/50Hz
(400V/50Hz*)
Priključna
napetost:
230V/50Hz (400V/50Hz*)

1870
1870
mmmm

Tok posamezne vtičnice:
10A vtičnice:
Tok posamezne
10A
Število priključkov za
električno
polnjenje:za6
Število priključkov
električno polnjenje: 6
Nazivna moč:
3,7kW
(11moč:
kW*)
Nazivna
3,7kW (11 kW*)
Dodatno: možnost
logotipa
oz.možnost
različnih
Dodatno:
grafik oz.
na ohišju
logotipa
različnih
grafik na ohišju

14
7
14 mm
7
m
m

2
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Servisni steber
Servisni steber

Namenjen je hitrim popravilom koles na javnih prostorih (kolesarnice,
Namenjen
hitrim
popravilom koles
naiz
javnih
prostorih (kolesarnice,
kolesarske je
poti,
postajališča,....).
Ohišje:
protikorozijsko
zaščitenega
kolesarske
poti,prašnega
postajališča,....).
Ohišje:
iz protikorozijsko
zaščitenega
jekla, možnost
barvanja
v željeni
barvi.
jekla, možnost prašnega barvanja v željeni barvi.

Univerzalni ključ
No.250, 150mm
Univerzalni
ključ
No.250, 150mm
Garnitura imbus ključev
v sklopljivem
držalu
N
Garnitura
imbus
ključev
v sklopljivem držalu N

Dvostranski viličasti ključ
1612/2
2x ključ
Dvostranski
viličasti
1612/2 2x
Križni izvijač No.615
TBIizvijač
PH2x100
Križni
No.615
TBI PH2x100

1535
1535
mm
mm

Garnitura dveh vzvodov za
demontažo
gume
- 1657/2A
Garnitura dveh
vzvodov
za
demontažo gume - 1657/2A

Ploščati izvijač No.605
TBI 1,0x5,5x100
Ploščati
izvijač No.605
TBI 1,0x5,5x100
Zračna tlačilka z
manometrom
(nastavki
Zračna tlačilka
z
za različne ventile)
manometrom
(nastavki
za različne ventile)
Pritrditev stebra:
privijačeno
v tla
Pritrditev
stebra:
privijačeno v tla
Dodatno: možnost
logotipa
oz. različnih
grafik
Dodatno:
možnost
na ohišju
logotipa oz.
različnih grafik
na ohišju

50
0
50 mm
0m
m
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eBB-H
eBB-H

Rešitev za varno shranjevanje koles z možnostjo polnjenja električnih
Rešitev
za varno
shranjevanje
koles z (zasebna
možnostjo
polnjenja
električnih
koles. Možna
individualna
postavitev
uporaba)
kot
koles.
Možna individualna
postavitev
(zasebna
uporaba)
kotiz
tudi modularno
v večjem številu
na javnih
prostorih.
Ohišje:
tudi
modularnozaščitenega
v večjem številu
javnih prostorih.
iz
protikorozijsko
jekla,na
možnost
prašnega Ohišje:
barvanja
protikorozijsko
v željeni barvi zaščitenega jekla, možnost prašnega barvanja
v željeni barvi
Tip vtičnic: ŠUKO
Razred
zaščite:
IP44
Tip vtičnic:
ŠUKO
Razred zaščite: IP44

Zaklepanje: z običajno
ključavnico,
koda,……
Zaklepanje:PIN
z običajno
ključavnico, PIN koda,……

Delovna napetost
posamezne
Delovnavtičnice:
napetost230V
posamezne vtičnice: 230V

Delovni tok vtičnice: 6A
Delovni tok vtičnice: 6A

Dodatno: možnost
logotipa
oz.možnost
različnih
Dodatno:
grafik
na
ohišju
logotipa oz. različnih
grafik na ohišju

1214
1214
mm
mm

Priključna napetost:
230V/50Hz
Priključna
napetost:
230V/50Hz

202
0
202 mm
0m
m
m
5m
6
8 mm
5
86
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Kolesarska stojala
Kolesarska stojala

Široka ponudba različnih kolesarski stojal izdelanih iz protikorozijsko
Široka
ponudba
različnih
kolesarski
stojal izdelanih
iz stabilno
protikorozijsko
zaščitenih
materialov.
Jeklena
konstrukcija
omogoča
talno
zaščitenih
materialov.
Jeklena konstrukcija
stabilno talno
pritrjevanje.
Možna modularna
postavitev vomogoča
različnih konfiguracijah.
pritrjevanje.
Možna
postavitev
v različnih
Stojala oblikovno
inmodularna
dimenzijsko
prilagodimo
kupcu. konfiguracijah.
Stojala
oblikovno
in dimenzijsko
kupcu.za električna
Postavitev
stojal možen
skupaj z prilagodimo
polnilnim stebrom
Postavitev
stojal možen
skupaj z polnilnim stebrom za električna
kolesa ali servisnim
stebrom.
kolesa ali servisnim stebrom.
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Deteljica
Deteljica

Kombinacija stojala s priklopi za polnjenje električnih koles.
Kombinacija
stojala
s priklopi el.
za koles
polnjenje
električnih
koles.Ohišje:
Primerna rešitev
za polnjenje
na turističnih
poteh.
Primerna
rešitev za
polnjenje el.
koles
na turističnih
poteh.
Ohišje:
iz protikorozijsko
zaščitenega
jekla,
možnost
prašnega
barvanja
v
iz
protikorozijsko
zaščitenega jekla, možnost prašnega barvanja v
željeni
barvi
željeni barvi
Nazivni tok: 16A
Nazivni tok: 16A

Napetost posamezne
vtičnice:
230V
Napetost
posamezne
vtičnice: 230V

Varno shranjevanje baterije
polnjenjem
Varnomed
shranjevanje
baterije
med polnjenjem

Tok posamezne vtičnice:
10A vtičnice:
Tok posamezne
10A

Priključna napetost:
230V/50Hz
Priključna
napetost:
230V/50Hz

Število priključkov za
električno
polnjenje:za4
Število priključkov
električno polnjenje: 4

Dodatno: možnost
logotipa
oz. različnih
grafik
Dodatno:
možnost
na
ohišju
logotipa oz. različnih grafik
na ohišju

685685
mmmm

Nazivna moč:
3,7kW
Nazivna
moč:
3,7kW

Tip vtičnic: ŠUKO
Razred
zaščite:
IP44
Tip vtičnic:
ŠUKO
Razred zaščite: IP44

6
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eBH
eBH
Optimalna rešitev za shranjevanje koles na javnih prostorih. Velikost in opremo prilagodimo
Optimalna
rešitev iz
zaprotikorozijsko
shranjevanje koles
na javnihjekla,
prostorih.
Velikost
in opremo
prilagodimo
naročniku. Ohišje:
zaščitenega
možnost
prašnega
barvanja
v željeni
naročniku.
Ohišje:
iz
protikorozijsko
zaščitenega
jekla,
možnost
prašnega
barvanja
v željeni
barvi
barvi

Osnovni modul
modul
jeOsnovni
konstrukcijsko
je konstrukcijsko
samostojen
objekt,
samostojen
opredeljen kotobjekt,
garažna
opredeljen
kot garažna
stavba (klasifikacija
stavba12420),
(klasifikacija
12420),
Modul ne presega
Modulpo
nemaksimalni
presega
zahteve
zahteve
po
maksimalni
površini (20 m2)
površini (20 m2)
Ne potrebuje
Ne potrebuje
gradbenega
dovoljenja
gradbenega dovoljenja

Modul je skladen s
Modul je skladen
s
slovenskim
Pravilnikom
slovenskim
Pravilnikom
o kolesarskih
površina,
o kolesarskih
površina,
44. čen
44. čen
Vsako parkirno mesto
Vsako
parkirno
mesto
ima
lahko
svojo vtičnico
ima
svojo
vtičnico
za lahko
direktno
polnjenje
za direktno
polnjenje
kolesa,
ter omarico
za
kolesa,
ter
omarico
za
spravilo baterije oz.
spravilo
oz.
osebnih baterije
predmetov
osebnih predmetov
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Objekt je priklopljen
Objekt
je priklopljen
na
električno
odjemno
na
električno
mesto dodatnoodjemno
pa lahko
mesto
dodatno
pa lahko
ima isolarno napajanje
ima
isolarno hranilnik
napajanje
in ustrezen
in ustrezen
hranilnik
energije
energije
Možnost povezovanja
Možnost
povezovanja
in odklepanja
koles:
in RFID,
odklepanja
koles:
PIN koda,
RFID, PIN
koda,APP
Bluetooth,
Mobile
Bluetooth, Mobile APP
Možna vgradjna
Možna vgradjna
reklamnih
panojev,
reklamnih
panojev,
displejev,........
displejev,........
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Dober znak na vaši poti

