FA LCO

FIDA

FALCOFIDA
Ons nieuwste fietsparkeersysteem FalcoFida is
speciaal ontwikkeld voor de Duitse markt. Ook
in Nederland verwachten we interesse in dit
degelijke, solide fietsenrek.
Fida is het Italiaanse woord voor betrouwbaar en
deze naam past perfect bij dit rek, dat voldoet aan
de Duitse DIN normering. Uitgebreid onderzoek

UNIEK | i n E u r o p a
SOLIDE | f i e t s p a r k e e r s y s t e e m
EENVOUDIG | f i e t s p a r k e r e n

naar de gebruikersvriendelijkheid van de FalcoFida
is uitgevoerd voorafgaand aan de introductie.
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FALCOFIDA
FalcoFida is een hoog/laag fietparkeersysteem waarbij de

Vuilophoping

hoge en lage plaatsen elkaar afwisselen. Na elke plek is een

Doordat het fietsparkeersysteem FalcoFida enkele millime-

aanbindbeugel geplaatst zodat zowel fietsen op een lage als

ters van het maaiveld is gepositioneerd, kan blad of vuil een-

hoge plaats vastgezet kunnen worden met een extra slot aan

voudig onder het frame worden weggeblazen

de aanbindbeugel. Gelijktijdig aanleggen van een voorwiel
en het fietsframe is goed mogelijk door de breedte van de

Opties

aanbindbeugel. De aanbindbeugel wordt ook gebruikt om de

Het fietsenrek is gemaakt van thermisch verzinkt staal, en kan

fiets tegen aan te zetten.

indien gewenst worden gepoedercoat in een RAL kleur.
FalcoFida is beschikbaar als enkelzijdige variant en ook als

De beugel is voorzien van een kunststof beschermstrip. Hier-

dubbelzijdige variant; een passende oplossing voor elke

door wordt lakschade aan de fiets voorkomen.

locatie en situatie. Het enkelzijdige rek is 2 meter lang en
bestaat uit 4 beugels. Het dubbelzijdige rek is tevens 2 meter

Functioneel en gebruiksvriendelijk

lang en bestaat uit 8 beugels.

De hoogte van de hoge parkeerplek is beperkt, zodat ook op

Er is ook een FalcoFida enkele aanleunbeugel, deze losse

deze plek fietsen eenvoudig in en uit het rek geplaatst kunnen

module is geschikt voor 2 fietsen.

worden. FalcoFida is zo ontworpen dat de voorband van de
fiets zonder problemen en stabiel vastgezet kan worden in
het rek. Er zal geen schade ontstaan aan de band, velg, de
spaken of de as van het wiel.
FalcoFida is geschikt om verschillende soorten fietsen in te
parkeren, ook e-bikes kunnen eenvoudig worden gestald in
de FalcoFida. Geschikt voor zowel smalle als brede branden
tot zeker 55 mm. De inklemming voorziet in een gelijkwaardige stabiele positie van de fiets, ongeacht de bandbreedte of
diameter. Omkiepen wordt voorkomen, doordat de fiets op 3
punten wordt ondersteund. Door de rechtlijnige vormgeving
is het voor gebruikers duidelijk hoe de fiets geparkeerd dient
te worden.
Het systeem is eenvoudig uit te breiden door meerdere rekDe hart-op-hart afstand van 25 cm tussen de wielbeugels bij

ken met elkaar te verbinden. De rekken kunnen met elkaar

de dubbelzijdige variant en 50 cm bij het enkelzijdige fietsen-

verbonden worden middels een bout- en moerverbinding

rek zorgt voor voldoende parkeerruimte tussen de fietsen. Dit

bij de flensen aan de uiteinden. FalcoFida rekken zijn op zich

verlaagt het risico dat fietsen verstrengeld raken.

zwaar genoeg om los neer te zetten. Om ze vast te zetten kunnen montagebeugels of betonvoeten bijgeleverd worden.
Op een betonnen ondergrond kunnen de fietsenrekken via
de aanwezige montagegaten op de einden vastgezet worden.
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omschrijving

artikelnummer
334

FalcoFida DIN aanleunbeugel voor 2 fietsen,
beugel voorzien van beschermstrips

01.200.000

835,5

882

FalcoFida DIN aanleunbeugel voor 2 fietsen,
beugel voorzien van beschermstrips,
gepoedercoat in RAL ____, kleur _________

PC01.200.000

2

1
382

FalcoFida enkelzijdig DIN rek,
lengte 200 cm met 4 beugels (2x laag en 2x hoog) h.o.h. 50cm,
beugels voorzien van beschermstrip

01.204.050
500

FalcoFida enkelzijdig DIN rek,

835,5

00003

882

lengte 200 cm met 4 beugels (2x laag en 2x hoog) h.o.h. 50cm,
beugels voorzien van beschermstrip,
gepoedercoat in RAL ____, kleur _________

500

PC01.204.050

2000
2

600
1

FalcoFida dubbelzijdig DIN rek,
2
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FalcoFida enkelzijdig DIN-fps
4pl
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A3

1

lengte 200 cm met 8 beugels (4x laag en 4x hoog) h.o.h. 25cm,
beugels voorzien van beschermstrip

01.218.025

FalcoFida dubbelzijdig DIN rek,

500

836

00003

lengte 200 cm met 8 beugels (4x laag en 4x hoog) h.o.h. 25cm,

882

beugels voorzien van beschermstrip,
gepoedercoat in RAL ____, kleur _________

PC01.218.025
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250

600

2000

Falco BV
Postbus 18
7670AA Vriezenveen

2

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

Tekenaar:

RBO

Maateenheid:

mm

Getekend:

03-08-2016

Schaal:

1 : 12

Documentnr.:

E0029344

Pagina:

1 /1

Artikelcode:

Revisie:

Omschrijving:

Formaat:

01.218.025

FalcoFida dubbelzijdig
DIN-fps 8pl

A3

1

ISO
9001:2008

VO O R

E E N

M O O I E R E

B U I T E N W E R E L D

FALCO BV • WEITZELWEG 8 • 7671 EJ • POSTBUS 18 7670 AA VRIEZENVEEN
T 0546 55 44 44 • F 0546 56 11 15 • E INFO@FALCO.NL • I WWW.FALCO.NL

