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LADESTATIONER TIL ELCYKLER

Elcyklen er kommet for at blive, og afstandene 

som cyklisterne tager, er nu væsentligt øget. Det 

er godt for både klima og menneske. Selv om 

batterierne er blevet væsentligt forbedret over 

årene, er det alligevel en stor fordel for cyklisten 

altid at kunne oplade batteriet, så cyklen er helt 

klar til turen hjem. En elcykel uden strøm er en 

meget tung cykel at cykle på!

MODERNE | design

NEM | bet jening

SOLIDT | mater iale
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LADESTATIONER TIL ELCYKLER

Flere elektriske cykler betyder større behov for ladestatio-

ner til elcykler. Derfor har Falco udviklet flere stativer, hvor 

ladestationen til elcyklen er integreret i selve stativet, så de 

mange cyklister der har investeret i en elcykel for at cykle 

længere eller hurtigere, kan lades mens cyklen parkere. De 

tungere cykler har også betydet, at vi nøje har udvalgt hvilke 

cykelparkeringsmodeller, der egner sig til at få ladestationer 

til elcyklerne. Nogle elcyklister anvender sjældent stativer, 

fordi cyklen i sig selv er udstyret med gode kraftige støtteben. 

I disse tilfælde vil Falco-ion cykellænet være det gode valg.

Giv oplade-servicen opmærksomhed

Hvis du gerne vil gøre ekstra opmærksom på den gode 

service du tilbyder elcyklisterne, kan du vælge også at 

pulverlakere de cykelparkeringspladser med ladestationer til 

elcykler i en farve, som gør at man hurtigt får øje på disse 

cykelparkeringspladser. 

Cykelstativerne er lavet af stål; det har en lang levetid og 

er 100% egnet til genbrug. De varmgalvaniserede dele kan 

desuden pulverlakeres i en standard RAL-farve. Her kan du 

vælge mellem over 192 farver. Ud over det æstetiske valg 

forlænger du produktets levetid med en ekstra pulver-

belægning. 

Sikring af cyklen

En investering i en elcykel kan være en af de pebrede slags. 

Derfor har vi naturligvis tænkt på, at cykelstellet skal kunne 

låses fast til  cykelstativet. Så alle vores cykelstativer med 

ladestationer til elcykler har i øvrigt et øje eller lignende, hvor 

cyklisten kan sikre sin dyre cykel med en ekstern cykelkæde. 

Manøvreafstande

Elcykler har brug for samme manøvreareal som en alminde-

lig cykel. Du kan finde de anbefalede mål på de forskellige 

modeller i vores ”Førstehjælp til cykelparkering”.

Flere mulige løsninger

I dette produktblad kan du finde lidt mere om detaljer 

omkring de forskellige mulige ladestationer til elcykler vi har 

i programmet.
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CYKELPARKERING | Ladestationer t i l  elcykler



Hvis pladsen skal udnyttes optimalt, kan du kigge på etage-

cykelstativet FalcoLevel Premium+ eller FalcoLevel Eco med 

ladestationer til elcykler på de nederste pladser. Opladning 

kan ske for cykler, der er parkeret i nederste etage. 

Detaljerne

Ladeenheden har et beskyttelsesdæksel foran strømudtaget, 

og ledningerne er ført gennem søjlerne, hvor en samleboks er 

monteret på bagsiden af søjlen for nem tilkobling af strøm på 

installationsstedet. Ladestationer til elcykler kan naturligvis

også bruges af andre eldrevne transportmidler som 

elløbehjul. Falco leverer ladestationen, men ikke forbindelsen 

til det elektriske netværk. Ladestationen kan eftermonteres.

Enkel cykelparkering, selv øverst

Med udtræksskinnen er det let at sætte cyklen op på øverste 

etage. Udtræksskinnen med cyklen i skubbes eller trækkes 

nemt med en jævn bevægelse og gaspatronen hjælper med 

bekvemt at få cyklen op og ned på øverste etage. 

Vil du vide mere om etagecykelparkering, så skal du være 

velkommen til at kigge videre i produktbladet for FalcoLevel 

Premium+  eller FalcoLevel Eco som har alle detaljerne for 

Falcos etagecykelparkering.

FalcoLevel Premium+ eller FalcoLevel Eco er naturligvis også 

tilgængeligt uden ladestationer til elcykler.
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FALCOLEVEL |  Ladestationer t i l  elcykler
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FALCO-ION | Ladestationer t i l  elcykler

Hvis ikke der er plads til etagecykelparkering, kan du måske 

overveje Falco-ion med ladestationer til op til 2 elcykler. Med 

cykelstativet Falco-ion har du et cykelstativ der kan anvendes 

både af almindelige cykler og elcykler og som har ladestati-

oner til elcyklerne. Elcyklen parkeres i forgaffelstøtterne og 

oplades på samme tid.

Falco-ion er velegnet til alle typer forhjul med en dæktykkelse 

på op til 55 mm. Selv cykler med smalle dæk står godt og sik-

kert i stativet, da forgaffelstøtterne giver en enestående støtte 

til cyklen, så den ikke vipper. 

Detaljerne

Ladeenheden har et beskyttelsesdæksel foran strømudtaget, 

og ledningerne er ført gennem søjlerne, hvor en samleboks 

er monteret på bagsiden af søjlen for nem tilkobling af strøm 

på installationsstedet. Falco-ion kan leveres med påstøbt 

betonfod for hurtig montage. Ladestationer til elcykler kan 

naturligvis også bruges af andre eldrevne transportmidler 

som el-løbehjul. Falco leverer ladestationen, men ikke forbin-

delsen til det elektriske netværk.

Nul, et eller to

Falco-ion fås med et eller to opladningspunkter. Det er også 

muligt at Falco-ion kan leveres uden ladestationer til elcykler.

Ved denne model får du stadig plads til flere cykler end ved 

Falco-ion cykellænet.
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FALCO-ION CYKELLÆN | Ladestationer t i l  elcykler

Ofte bruger cyklister med elcykler cyklens egen støtteben og 

alt de behøver er en anvisning til hvor de skal parkere og som 

en god service kan der etableres ladestationer til elcyklerne. 

Falco-ion er egentlig en fastlåsningsanordning og ladestation 

i et. Så elcyklen kan låses fast til Falco-ion og pumpe strøm 

samtidigt.

Parker og lad din elcykel!

Falco-ion cykellæn kan leveres med en eller to ladestationer til 

elcyklerne og er naturligvis et holdbart produkt lavet af 

materiale, der varer i årevis og er designet til det offentlige 

rum.

Detaljerne

Ladeenheden har et beskyttelsesdæksel foran strømudtaget, 

og ledningerne er ført gennem søjlerne, hvor en samleboks 

er monteret på bagsiden af søjlen for nem tilkobling af strøm 

på installationsstedet. 

Falco-ion kan leveres med påstøbt betonfod for hurtig 

montage. Ladestationer til elcykler kan naturligvis også 

bruges af andre eldrevne transportmidler som el-løbehjul. 

Falco leverer ladestationen, men ikke forbindelsen til det 

elektriske netværk. 



Som option er fastgørelsessstolpe med ladestationer til 

elcykler 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 låse-

mulighed og sikrer, at cyklisten nemt kan låse sin cykel med 

en ekstra lås, mens elcyklen er forbundet til ladestationen på 

samme tid. 

Fastgørelsesstolperne kan monteres på forborede enkelsi-

dede og dobbeltsidede cykelstativer FalcoSound eller efter-

monteres på standard FalcoSound cykelstativet 

Flere elcykler i byrummet

Vores fastgørelsesstolpe med ladestationer til elcykler blev 

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

Sound-stativerne med fastgørelsesstolpe med ladestationer 

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.

Detaljerne

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 installati-

onsstedet. Ladestationer til elcykler kan naturligvis også bru-

ges af andre eldrevne transportmidler som el-løbehjul.

Falco leverer ladestationen, men ikke forbindelsen til det 

elektriske netværk. 
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FALCOSOUND | Ladestationer t i l  elcykler


