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HSM Industri er en moderne virksomhed 
med nødvendige faciliteter til alle typer 
opgaver indenfor stålkonstruk tioner. En 
maskinfabrik på 11.500 m2 ud styret med 
et moderne produktionsapparat og et 
veluddannet team af medarbejdere, der 
står klar til opgaver indenfor indu stri -
service, konstruktion, produktion, mon-
tage og overfl adebehandling.

HSM Industri A/S blev etableret i 1975 og 
missionen er stadig den samme.

”Vi arbejder på kundens præmisser og 
fokuserer på den optimale og eff ektive 
løsning”.

MODEL II

Model 2.
Gavlpladerne er laserskåret hulplader, hvor man kan vælge individuel grafik



Fleksibilitet
Fleksibelt opbygget omkring standardmo-
duler og kan leveres i utallige varianter lige 
fra et system til opbevaring af 6 cykler til et 
uendeligt antal cykler. Hvad enten der ønskes 
åbne eller aflåselige systemer med adgangs-
kontrol er muligheden herfor.

Tryghed
Tryghed for cyklisten i parkeringssituatio-
nen i form af belysning, overskuelighed og 
gennemsigtighed fra alle vinkler. Mulighed for 
eff ektiv sikring mod tyveri og hærværk ved 
aflåst cykelsystem.

Design
Design og udformning af systemet er strøm-
linet og funktionelt. Systemet passer godt 
ind i lokale omgivelser og miljø uden at virke 
dominerende. Ved designet er der tænkt på 
brugervenlighed og tilgængelighed.

Kvalitet
Kvalitetsprodukt udført i kraftigt galva niseret 
stål eller en kombination af gal vaniseret 
og malet. Robust konstruktion med skjulte 
kabelføringer sikrer mod hærværk. Systemet 
har været i drift i flere år på DSB stationer 
og bevist dets styrke, vedligeholdelses- og 
rengøringsvenlighed.

Hvis De søger en totalløsning 
med projektering og udførelse 
leverer HSM Industri alle nød-
vendige ydelser fra start til slut.

Totalløsning

MODEL I

Automatisk elektro-
nisk låsesystem

Model 1 - uden galvnet



MODEL I

MODEL II

Model V

TEGNINGER 
OVER DE 5 
FORSKELLIGE 
MODELLER

PLANTEGNING

PLANTEGNING



MODEL V

MODEL III

MODEL IV

PLANTEGNING

PLANTEGNING

PLANTEGNING
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Materiale
• Rustfrit stål  
• Galvaniseret stål
• Pulverlakeret standard RAL farver 

Valgmuligheder
• Enkelt- eller dobbeltsidet 
• Toppen leveres med enten: 
 - solcellelampe  
 - up-light   
 - lukket 
• Cykelstativets højde samt længde kan varieres 
• Standarhøjden: 500 mm
• Standardlængde mellem søjlerne: 3000 mm

Montage
• Fundering under terræn  
• På fodplade 
• Vægmontage  
• Rækværk/gelænder

Der er mulighed for at vælge mellem to typer bøjler. 
En rund og en halvrund bukket, som man kan 
montere 90° eller 45° på tværrøret.

Cykelparkering i metermål

Bøjler monteret  
45° på tværrøret

Bøjler monteret 
90° på tværrøret



Download 

3D illustrationer 
af de forskellige modeller 

til brug i projekteringsfasen

Materiale
• Rustfrit stål  
• Galvaniseret stål
• Pulverlakeret standard RAL farver 

Valgmuligheder
• Enkelt- eller dobbeltsidet 
• Toppen leveres med enten: 
 - solcellelampe  
 - up-light   
 - lukket 
• Cykelstelens højde kan varieres 
• Standarhøjden: 1000 eller 500 mm

Montage
• Fundering under terræn  
• På fodplade eller 
• Vægmontage  

De høje slanke standere markerer rækkerne af cykler, 
trækker linjerne op, og holder orden på cykelparkeringen.

Optimer arealforbrug ved 
cykelparkering

www.noerreportbikestand.com
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