
FALCOSOUND

Hjulklemmerne på FalcoSound har en særpræget 

form, som gør dem særlig skånsomme for forhjulet. 

En anden væsentlig egenskab er, at stativet 

kan bruges til parkering af alt fra racercykler til 

mountainbikes. Disse fortræffelige egenskaber 

udgør tilsammen systemet FalcoSound.

FALCO

SOUND

BÆREDYGTIG | s trenge indkøbskri ter ier

FUNKTION | og design

BRUGERVENLIG | cykelparker ing
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FalcoSound er velegnet overalt, hvor der er behov for en ro-

bust cykelparkering, og hvor der ønskes et cykelparkerings-

system i det lavere prissegment.

FIETSPARKEUR

Der er på markedet et stort behov for cykelparkeringer, der 

opfylder visse krav om brugervenlighed og holdbarhed og 

samtidig ligger i det lavere prissegment. Med FalcoSound 

har Falco udviklet et cykelstativ, der både opfylder kvalitets-

kravene i den hollandske mærkningsordning FietsParKeur og 

kravet om en lav pris. FalcoSound fås naturligvis i både en 

enkeltsidet og en dobbeltsidet udgave.

ANVENDELSESMULIGHEDER

FalcoSound kan installeres overalt, hvor der er behov for 

en robust cykelparkering til en overkommelig pris. Længe-

re fremme i dette produktblad kan du læse mere om mær-

kningsordningen FietsParKeur. Uden fastlåsningspæle opfyl-

der FalcoSound kravene i FietsParKeur-ordningen om brug 

i aflåste rum. Hvis FalcoSound leveres med de beskrevne 

fastlåsningspæle, opfylder systemet tillige kravene i FietsPar-

Keur om brug i det offentlige rum.

FORDELE

FalcoSound er et brugervenligt cykelparkeringssystem til 

stort set alle cykeltyper med ganske få undtagelser. Hjul-

klemmerne er placeret tilstrækkeligt langt fra hinanden både 

i bredden (375 mm) og højden (300 mm), så cyklerne kan 

tages ud uden at hænge fast i hinanden. Cyklen kan køres 

direkte ind i den lave hjulklemme, og forhjulet skal kun løf-

tes en smule, når den høje klemme skal bruges. Løftehøjden 

afhænger af dæktypen, men udgør ca. 34 cm i gennemsnit.

Hjulklemmernes afrundede form betyder, at cykelstativet 

ikke har skarpe kanter eller udragende dele, som forbipas-

serende kan slå sig på. Fastlåsningspælene, der leveres som 

ekstraudstyr, er ligeledes fri for skarpe kanter og udragende 

dele. Disse fastlåsningspæle vender ud mod brugeren, som 

nemt og ubesværet kan fastlåse cyklen med sin medbragte 

bøjle- eller kædelås.

- FalcoSound er et cykelparkeringssystem, der opfylder 

kravene i den hollandske mærkningsordning FietsParKeur 

og samtidig har en overkommelig pris.

- Udviklingen af FalcoSound har fundet sted med konstant 

fokus på de designtekniske aspekter. Det har bl.a. resulte-

ret i en særlig smuk udformning af hjulklemmernes afrun-

dede bøjning.

- Takket være bøjningens afrundede form kan der parkeres 

mange flere forskellige typer cykler i hjulklemmen på Fal-

coSound end i tilsvarende cykelstativer.

- Med en kombination af massive materialer og rørmateri-

aler er der med FalcoSound opnået et robust cykelstativ.

- Hjulklemmens design betyder, at forhjulet fastholdes tre 

steder. Risikoen for skader på cyklen er herved begrænset 

til et minimum.

- De afrundede udragende dele minimerer samtidig risikoen 

for, at brugere eller forbipasserende kommer til skade.

- Fastlåsningspælen hælder ind mod brugeren, som såle-

des kan blive stående bag cyklen og låse den fast med sin 

medbragte lås.

- De praktiske fastlåsningspæle til brugerens egen lås le-

veres som ekstraudstyr. Cykelstativerne kan leveres med 

monteringshuller hertil.
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FARVER

FalcoSound kan mod tillæg forsynes med pulverlakering i 

en ønsket RAL-farve (vælg mellem ca. 190 farver). Da eventu-

elle fastlåsningsanordninger monteres på stativet ved hjælp 

af en boltesamling, kan der således opnås et tofarvet cykel-

stativ, hvis det ønskes. Selv om den anvendte pulverlakering 

er af høj kvalitet, skal det påregnes, at der vil opstå ridser, når 

cyklerne sættes i og tages ud.

TEKNISKE OPLYSNINGER

Konstruktionsoplysninger

Klemmerne på FalcoSound påsvejses en bundramme, som 

Falco har anvendt i adskillige år. Bundrammen er en svejst 

konstruktion bestående af 35x35x3 mm hjørneprofiler. 

Enderne er forsynet med aflange huller, som gør det nemt at 

koble flere cykelstativer sammen.

Klemmerne er fremstillet af 19x1,5 mm rør og 14 mm massivt 

rundstål.

Dimensioner

Bundrammen har en dybde på 370 mm, og afstanden mel-

lem de aflange hullers centerlinjer er 175 mm. FalcoSound 

incl. hjulklemmer har en samlet dybde på 527 mm. Den sam-

lede højde er 643 mm.

Højdeforskellen mellem de høje og lave hjulklemmer er 300 

mm. Afstanden mellem hjulklemmernes centerlinjer på et en-

keltsidet stativ er 375 mm. Stativet starter og slutter således 

med en afstand på 187,5 mm, hvorefter der skal beregnes 375 

mm pr. plads. På et dobbeltsidet stativ er afstanden mellem 

klemmernes centerlinjer 187,5 mm.

UDGAVER

FalcoSound enkeltsidet cykelstativ fås med henholdsvis 4, 

5, 6, 7 eller 8 pladser. Den dobbeltsidede udgave fås med 

henholdsvis 6, 8, 10 eller 12 pladser.

ANBEFALET MONTERING

Falco anbefaler, at der ved installation af et system på op til 

6 meter som minimum friholdes en passage på 1,5 meter. En 

passage på 2 meter er dog at foretrække, så der er plads til 

at køre cyklerne baglæns ud af stativet. Ved installation af et 

system på over 6 meter skal der altid friholdes en passage på 

mindst 2 meter.

Da hele forhjulet fastholdes i hjulklemmen, kan stativet in-

stalleres forholdsvis tæt på en eventuel mur. Falco anbefaler, 

at der holdes mindst 50 mm afstand til muren.

VARIANTER

Det er nemt at sammenkoble flere FalcoSound-stativer ved 

hjælp af boltesamlinger i de aflange huller for enderne af 

bundrammen.

Hængsler

FalcoSound kan forsynes med hængsler, hvad enten stati-

verne er monteret med betonfod eller ej. Med dette system 

kan FalcoSound vippes op, så det er nemmere at rengøre un-

derlaget.
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FASTLÅSNINGSANORDNING

Der er udviklet en kraftig fastlåsningspæl specielt til Falco-

Sound.

Hvis FalcoSound skal opfylde retningslinjerne i FietsParKeur 

om brug i det offentlige rum, skal fastlåsningsanordningen 

kunne modstå gennemsavning i 1,5 minut. Dette krav har Fal-

co opfyldt ved at anvende 48,3x3,2 mm rør og 20 mm mas-

sivt rundstål. Fastlåsningspælen fastmonteres på bundram-

men med bolte af rustfrit stål.

INSTALLATIONSMULIGHEDER

FalcoSound kan i kraft af sin vægt installeres i længere ræk-

ker uden forankring i underlaget i ikke-hærværksprægede 

områder. Hvis FalcoSound ønskes forankret i underlaget, er 

vi leveringsdygtige i forskellige anordninger til forankring af 

underkonstruktionen. Den hyppigst anvendte forankrings-

metode er:

- Den mest robuste løsning er sættet V-10. Dette sæt består 

af en tværstiver, en 30x30x20 cm betonfod med central 

indstøbt gevindbøsning, et afstandsrør og forankrings-

midler. Det anbefales at anvende 1 sæt for hver 3 meter. 

I stærkt hærværksprægede områder anbefales det at 

mindske denne afstand – vi anbefaler 1 sæt for hver 1,5-

1,8 meter.

TILBEHØR

Underkonstruktionen på FalcoSound har været anvendt af 

Falco i årevis til mange forskellige cykelparkeringer. Der-

for fås der en lang række standardtilbehør, som f.eks. fo-

rankringsmidler.

LADESTATIONER TIL ELCYKLER

Som option er fastgørelsessstolpe med ladestationer til elcy-

kler nu tilgængelige til FalcoSound cykelstativet. Det drejer 

sig om en fastgørelsesstolpe lavet af et rør med en diameter 

på 60 mm med en enkelt eller dobbelt ladestation til elcykler. 

Øjet under fastgørelsesstolpen giver en ekstra låsemulighed 

og sikrer, at cyklisten nemt kan låse sin cykel med en ekstra 

lås, mens elcyklen er forbundet til ladestationen på samme 

tid.  Fastgørelsessstolperne kan monteres på forborede en-

kelsidede og dobbeltsidede cykelstativer FalcoSound eller 

eftermonteres på standard FalcoSound cykelstativet 

Vores fastgørelsessstolpe med ladestationer til elcykler blev 

udviklet i samarbejde med en kunde til en cykelrute. Falco-

Sound-stativerne med fastgørelsessstolpe med ladestatio-

ner til elcykler er allerede blevet leveret flere steder. Vores 

projektrådgivere bemærker, at der er et stigende behov for 

cykelstativer, hvor cyklen kan parkeres sikkert, og hvor cyklen 

også kan oplades. Derfor har Falco udviklet flere produkter 

beregnet til opladning af cykler for at tilgodese både vores 

kunders ønsker til design og plads.

Ladeenheden har et beskyttelsesdæksel foran strømudtaget 

og ledningerne er ført gennem søjlerne hvor en samleboks er 

monteret så der er nem tilkobling af strøm på installations-

stedet. Ladestationer til elcykler kan naturligvis også bruges 

af andre eldrevne transportmidler som el-løbehjul. Falco le-

verer ladestationen, men ikke forbindelsen til det elektriske 

netværk. 
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FALCOSOUND, ENKELTSIDET

beskrivelse artikelnummer

FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 4 pladser, 375 mm center til center, 

stativlængde 1500 mm 00.104.037

FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 5 pladser, 375 mm center til center, 

stativlængde 1875 mm 00.105.037 

FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 6 pladser, 375 mm center til center, 

stativlængde 2250 mm 00.106.037

FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 7 pladser, 375 mm center til center, 

stativlængde 2625 mm 00.107.037 

FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 8 pladser, 375 mm center til center,

stativlængde 3000 mm 00.108.037

FALCOSOUND, DOBBELTSIDET

beskrivelse artikelnummer

FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 8 pladser, 187,5 mm center til center,

stativlængde 1500 mm 00.128.018

FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 10 pladser, 187,5 mm center til center, 

stativlængde 1875 mm 00.130.018 

FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 12 pladser, 187,5 mm center til center, 

stativlængde 2250 mm 00.132.018

FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 16 pladser, 187,5 mm center til center, 

stativlængde 3000 mm 00.136.018

FALCOSOUND MED FASTLÅSNINGSPÆL

beskrivelse artikelnummer

FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 4 pladser, 375 mm center til center, 

stativlængde 1500 cm, m. monteringshuller til fastlåsningspæle 00.104.637

FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 6 pladser, 375 mm center til center, 

stativlængde 2250 mm, m. monteringshuller til fastlåsningspæle 00.106.637 

FalcoSound enkeltsidet cykelstativ m. 8 pladser, 375 mm center til center,

stativlængde 3000 mm, m. monteringshuller til fastlåsningspæle 00.108.637

FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 8 pladser, 187,5 mm center til center, 

stativlængde 1500 mm, m. monteringshuller til fastlåsningspæle 00.128.618

FalcoSound dobbeltsidet cykelstativ m. 12 pladser, 187,5 mm center til center, 

stativlængde 2250 mm, med monteringshuller til fastlåsningspæle 00.132.618

Fastgørelsespæl af 48,3x3,25 mm rør med afstivning til montage 

på forborede FalcoSound-stativer (til et lige antal pladser) 00.616.000

Oplader med forankringsbeslag lavet af rør med monteringsplade 

til de forborede FalcoSound-stativer 00.618.000

Fastgørelsespæl af 60mm rør med afstivning til montage på forborede 

FalcoSound-stativer (til et lige antal pladser) 00.618.100

Dobbelt oplader med forankringsbeslag lavet af rør med monteringsplade 

til de forborede FalcoSound-stativer 00.618.200
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FALCOSOUND-LOW

FalcoSound Low har i modsætning til vores høje/lave Falco-

Sound cykelstativ kun lave cykelpladser med mulighed for et 

center til center afstand på 60 eller 75 cm. 

FalcoSound Low er derfor yderst velegnede til cykler med 

brede styr eller store kurve. 

Som resten af serien af FalcoSound er cykelklemmen formet 

konisk og passer derfor både til smalle dæk og til dækbredder

op til 56 mm, og cyklen står godt i cykelklemmen. Der kan 

desuden monteres en køreskinne på cykelklemmen så 

indkøring af cyklen lettes yderligere.

Pladserne er svejst til en bundramme som kan monters 

sammen med øvrige rækker,  så de på den måde bliver en 

lang række . Den vil også kunne samles med øvrige Falco-

Sound stativer. Desuden kan den fastgøres til terræn med 

et special monteringsbeslag, hvis du ønsker at fiksere 

cykelstativet til terrænet. Stativet stå dog også stabil med

cykler i uden at det fikseres.

Cykelholderne er varmgalvaniseret i henhold til NEN 1461 og 

kan pulverlakeres i en af 192 standard RAL-farve.

FalcoSound serien består også af:

• Cykelstativ enkeltsidet FalcoSound

• Cykelstativ dobbeltsidet FalcoSound
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FALCOSOUND LOW

Description Part Code

FalcoSound Low enkeltsidet cykelstativ til 2 pladser, 

c.t.c. 750 mm, L: 1.500 mm 00.102.075

FalcoSound Low enkeltsidet cykelstativ til 3 pladser, 

c.t.c. 750 mm, L: 2.250 mm 00.103.075

FalcoSound Low enkeltsidet cykelstativ til 4 pladser, 

c.t.c. 750 mm, L: 3.000 mm 00.104.075

2 1

2 1

0 10

Falco BV
Postbus 18
7670AA Vriezenveen

Tekenaar:

Revisie:

Formaat:Omschrijving:

Getekend:
 

Schaal:

Maateenheid: mm

Documentnr.:

Artikelcode:T
F
I 00.104.075  

RBO
1-3-2018 1 : 12
E0041840.dwg B

A3
A

FalcoSound-75, 4 plaatsen, 
lengte 300 cm alleen laag

+31 (0)546 55 44 44
+31 (0)546 56 11 15
www.falco.nl

Blad: 1 /1 

Toleranties: EN ISO 13920 EN 1090 EXC 1Norm:

Rev Datum Door
- 1-3-2018 RBO

A 16-8-2018 RBO

B 29-3-2021 TW

3000 370

530

35
1

60

375 750 750 750 375

35


