
Axelent Cykelställ
Cykelställ som sparar dig både plats och pengar
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Vi kan säkerhet och 
smarta lösningar
Vi som står bakom Axelent har många års erfarenhet från säkerhets-frågor, -produkter och hur 
verkligheten ute i industrin fungerar. Vi har upptäckt att säkerheten går att dela in i två områden: 
Dels den totala säkerheten som kräver analys, kundspecifika lösningar och ett mer omfattande 
kringarbete. Dels den mer fortlöpande säkerheten som mer är inriktad på enstaka produkter. Det 
är här som Safe-X kommer in och idag erbjuder ett unikt koncept av produkter. Det räcker med 
ett samtal eller en order via vår onlinebutik så har du allt du behöver inom ett par dagar.

Marknadens mest revolutionerande som sparar 
dig både plats och pengar
Idag ligger det mycket fokus på miljötänk och då är det bästa färdmedlet cykeln. Därför har vi på 
Axelent valt att börja sälja cykelställ för att på så vis dra vårt strå till stacken för en bättre framtid för 
miljön. 

PRODUKTFAKTA -  MED GASFJÄDER

Antal cyklar Dimension (mm)  Artikel 

      HxDxB  

8 2100x2000x1600  100-44

6 2100x2000x1200  100-33

4 2100x2000x800  100-22

SAFE-X CYKELSTÄLL, DUBBELSTÄLL MED UTDRAGBAR SKENA 

Cykelställ i två våningar
Våra nya cykelställ i nivåparkering fördubblar kapaciteten jämfört med traditionella lösningar.
För optimalt utnyttjande av utrymmet, liten ansträngning och hög komfort!
Cykelställen finns i fyra olika varianter från den enklaste modell där cykeln lyfts upp för hand på 
andra våning, till den version där man får assistans upp till övre plan utav en utdragbar skena och 
gasfjäder.

PRODUKTFAKTA -  UTAN GASFJÄDER

Antal cyklar Dimension (mm)  Artikel 

      HxDxB  

8 2100x2000x1600  200-44

6 2100x2000x1200  200-33

4 2100x2000x800  200-22

Safe-X Cykelställ 100-44/200-44
Dubbelställ utdragbar med/utan gasfjäder

Safe-X Cykelställ 100-33/200-33
Dubbelställ utdragbar med/utan gasfjäder

Safe-X Cykelställ 100-22/200-22
Dubbelställ utdragbar med/utan gasfjäder

* OBS! Total längd vid utdragen skena är 3300 mm 
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PRODUKTFAKTA  -  MED LÅSNING UPPE  OCH NERE

Antal cyklar Dimension (mm)  Artikel 

      HxDxB  

8 2100x1850x1600  300-44

6 2100x1850x1200  300-33

4 2100x1850x800  300-22

Safe-X Cykelställ 300-44
Dubbelställ med låsning uppe och nere

Safe-X Cykelställ 300-33
Dubbelställ med låsning uppe och nere

Safe-X Cykelställ 300-22
Dubbelställ med låsning uppe och nere

SAFE-X CYKELSTÄLL, DUBBELSTÄLL UTAN UTDRAGBAR SKENA SAFE-X CYKELSTÄLL, ENKELSTÄLL ATT HÄNGA PÅ VÄGG 

PRODUKTFAKTA

Vikt Dimension (mm)  Artikel 

      HxD  

3,5 kg   1210x260  500-1

CYKELPUMP PRIMO

Väggmonterad elektrisk cykelpump med kompressor.  

Manometer graderad från 0 till 10 bar.

Anti-UV behandlad med okrossbar polykarbonat.

Universalmunstycke som passar till Presta-, Schrader-,  

Woods- och Dunlopventiler.

Levereras med tre skruvar och plugg, anpassade endast  

för hårda material.

Mått: Diameter x D = 400 x 190 mm

Vikt: 15 kg 

Färg: Limegrön
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PRODUKTFAKTA

Antal cyklar Dimension (mm)  Artikel 

      HxDxB  

5 (11 kg) 250x450x2230  600-5

4 (9,1 kg) 250x450x1880  600-4

SAFE-X CYKELSTÄLL, FÖR PLACERING PÅ MARKEN SAFE-X CYKELSTÄLL, FÖR MONTERING PÅ VÄGG (90 GRADER) 

* OBS! Används då det är samma höjd på alla cyklar

PRODUKTFAKTA

Antal cyklar Dimension (mm)  Artikel 

      HxDxB  

5 (14 kg) 500x500x1900  700-5

4 (12 kg) 500x500x1550  700-4

* OBS! Används vid olika höjd på cyklarna

PRODUKTFAKTA

Antal cyklar Dimension (mm)  Artikel 

      HxDxB  

5 (9,5 kg) 450x230x2250  900-5

4 (7,5 kg) 450x230x1800  900-4

PRODUKTFAKTA

Antal cyklar Dimension (mm)  Artikel 

      HxDxB  

5 (9,5 kg) 430x245x2250  800-5

4 (8 kg) 430x245x1800  800-4

SAFE-X CYKELSTÄLL, FÖR MONTERING PÅ VÄGG (45 GRADER) 



Hur säker vill du vara? 
Axelent AB erbjuder ett komplett koncept inom säkerhet för maskin, bygg och lager. 
Axelents huvudkontor ligger i Hillerstorp och här sker all produktutveckling, produktion, lagerhållning 
och förpackning. Axelent har försäljningskontor i fler än 50 länder och produkterna säljs över hela världen. 
Inom  företaget finns även  Axelent Wire Tray  som erbjuder ett komplett kabelförläggningssystem baserat på 
trådstegar under varumärket X-Tray.
Axelent Group består av de tre företagen Axelent, Axelent Engineering (automationslösningar) och Axelent 
Software (mjukvara). Gemensamt för dessa bolag är missionen om att göra industrin konkurrenskraftig, säker 
och lönsam genom automatisering, säkerhet, effektiva rutiner, funktion och kompetens. 
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