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CANAIR är en automatisk cykelpump för offentlig miljö som är mycket lättplacerad. 
Den är konstruerad för lång livslängd och för att tåla frekvent användning.

Cykelpumpen behöver i de flesta fall inte någon förberedande installation, vilket gör 
den mycket enkel att placera ut, eller att flytta till annan plats om så önskas.

Med cykelpumpar strategiskt placerade ges cyklister möjlighet att enkelt fylla på 
luft eller avläsa lufttrycket i cykeldäcken.  CANAIR är idealisk vid cykelparkeringar, 
resecentrum och längs cykelvägar.

CANAIR
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CANAIR

Egenskaper:
• Robust, minimalt underhåll och hög funktionssäkerhet!
• Ingen elanslutning behövs. Enkel installation och enkel att omplacera till annan plats.
• Konstruerad för lång livslängd med elförzinkat hölje, rostfritt spanjoletthandtag och förstärkt slang.
• Ventil: Passar de vanligast förekommande cykelventilerna (Dunlop, Presta, Schrader)
• Integrerad tryckmätare (maximalt förinställt pumptryck: 7 bar).
• Lufttillförsel: Kvävgasflaska.

Material & Uförande: Stomme/Hölje: Elförzinkning och pulverlackering.
 Topp: Gjuten aluminium och pulverlackering.
 Slang: Förstärkt slang.
 Luckhandtag: Kompositplast med rostfria detaljer.
 Låsbar lucka med infällt spanjoletthandtag med oval 7-stifts cylinder.
 Dekaler i standardutförande: Användarinstruktion för munstycke (1 dekal). 
 “LUFT” (2 dekaler). CanAir och cykelsymbol (2 dekaler).
Funktion: Automatisk. Cykelpumpen aktiveras enkelt via tryckknappen.  
 Ett tidsrelä styr mängden luft per knapptryck.
Vikt:  60 kg
Volym:  Rymmer 1-2 styck 20-liters kvävgasflaska (ingår ej).
Fastsättning:  Fastbultning mot mark eller fundament. 
Färgalternativ: Se färginformation för produkt på www.smekabcitylife.se. 
Tillbehör: Utbytesdelar/Reservdelar (ingår ej):
 – Pumpmunstycke
 – Slang
 – Packning till regulator.
 – Kvävgasflaska 20-liters för utbyte/påfyllnad (via egen leverantör).
 Fundament (ingår ej):
 – Prefab betongfundament cc112 (2 styck behövs).
 – Prefab betongplatta.
Tillval (offereras): – Inbyggd GSM-sändare som larmar vid lågt lufttryck (nivån är valbar).
 – Underhållsavtal och hyravtal kan tecknas.  
 – Cykelpumpen kan fås med egen logo/symbol/foliering. 
Relaterade produkter: PUMPER manuell cykelpump
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Design: LundbergDesign 


