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Anotácia:
Nástenný držiak na bicykel sa skladá z troch častí. Prvou
časťou je hlavný držiak (1) s viditeľným logom výrobcu (2) a
štyrmi montážnymi otvormi (3) na skrutky, vybavený
zahnutou prednou časťou (4) na prichytenie bicykla za pedál
a proti vykĺznutiu bicykla z hlavného držiaka (1) a uškom (5)
na uzamknutie zaveseného bicykla v hlavnom držiaku (1).
Ďalej nástenný držiak obsahuje dva kusy podporných Lprofilov (6) s otvormi (7) na skrutky.
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Oblasť techniky
Technické riešenie sa týka nástenného držiaka bicykla so zavesením za pedál pod 25° uhlom a možnosťou
uzamknutia bicykla v stojane, spadá do športového a cyklistického priemyslu.
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Doterajší stav techniky
Doterajšie nástenné držiaky na bicykle so zavesením za pedál neumožňujú uzamknutie bicykla v stojane.
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Podstata technického riešenia
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Podstatou technického riešenia nástenného držiaka na bicykel je bezpečné zavesenie a uskladnenie
bicykla na stene tak, aby bola dosiahnutá čo najväčšia úspora miesta v byte, garáži alebo v iných priestoroch.
Na uvedený držiak je možné zavesiť za pedál rôzne druhy bicyklov. Zavesenie bicykla na stene je pod 25°
uhlom, čím je vytvorený priestor na ďalšie samostatné zavesenie bicykla pod ním. Nástenný držiak na bicykel
sa skladá z troch častí, všetky časti sú vyrobené z ocele, ktorá je delená CNC laserom, následne ohnutá na
požadovaný tvar a finálne ošetrená odolnou práškovou farbou. Prvú časť tvorí hlavný držiak z 3 mm hrubej
ocele, ktorý sa prichytí pomocou skrutiek na stenu cez štyri otvory a drží bicykel za pedál. Technické riešenie
hlavného držiaka umožňuje taktiež uzamknutie zaveseného bicykla cez bočné ohnuté uško. Druhú časť
držiaka tvoria dva kusy podporných L-profilov z ocele hrubej 2 mm, ktoré sa zaskrutkujú na stenu a umiestnia
pod kolesá bicykla. Bicykel je teda pevne zavesený na stene na troch podporných bodoch.. Samotné zavesenie
bicykla je zobrazené na priložených obrázkoch.
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Prehlaď obrázkov na výkresoch
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Obrázok č. 1 – axonometrický pohľad na časti nástenného držiaka
Obrázok č. 2 – zavesenie bicykla na držiak, pohľad spredu
Obrázok č. 3 – zavesenie bicykla na stenu, pohľad zboku

Príklady uskutočnenia
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Nástenný držiak na bicykel je konštruovaný na bezpečné zavesenie bicykla na stene pod 25° uhlom. Na
nástennom držiaku je zavesený bicykel za pedál a je podopretý podpornými L-profilmi pod každým kolesom.
Nástenný držiak na bicykel sa skladá z troch častí, podľa obr. 1. Všetky časti sú vyrobené z ocele, ktorá je
delená CNC laserom, následne ohnutá na požadovaný tvar a finálne ošetrená odolnou práškovou farbou. Prvú
časť tvorí hlavný držiak 1 z 3 mm hrubej ocele s vyrezaným logom 2, ktorý sa prichytí pomocou skrutiek na
stenu cez štyri montážne otvory 3 a ktorý má vytvorenú ohnutú časť 4 na zavesenie bicykla za pedál.
Technické riešenie hlavného držiaka 1 s osadením, bočným ohnutým uškom 5, umožňuje taktiež uzamknutie
zaveseného bicykla cez bočné ohnuté uško 5. Druhú časť držiaka tvoria dva kusy podporných L-profilov 6
z ocele hrubej 2 mm, ktoré sa upevnia na stenu pomocou skrutiek cez montážne otvory 7 a umiestnia pod
kolesá bicykla. Bicykel je teda pevne zavesený na stene na troch podporných bodoch. Samotné zavesenie
bicykla je zobrazené na priložených obrázkoch 2 a 3.

Priemyselná využiteľnosť
50
Nástenný držiak bicykla je možné priemyselne vyrábať a je využiteľný tak pre bežnú verejnosť ako pre
profesionálnych športovcov.
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Zoznam vzťahových značiek
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1 – hlavný držiak
2 – logo
3 – montážny otvor na skrutky
4 – ohnutá časť hlavného držiaka (ktorá drží pedál bicykla)
5 – uško (cez ktoré je možné uzamknúť bicykel v držiaku)
6 – podporné L-profily pod kolesá bicykla (počet 2 kusy)
7 – montážny otvor na skrutky
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NÁROKY NA OCHRANU
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1. Nástenný držiak na bicykel, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený hlavným držiakom (1)
s vyrezaným logom (2) výrobcu a štyrmi montážnymi otvormi (3) na skrutky, ktorého nedeliteľnou súčasťou
je ohnutá predná časť (4) na prichytenie pedála, a dvomi podpornými L-profilmi (6) na podporu a stabilizáciu
bicykla na stene.
2. Nástenný držiak na bicykel podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hlavný držiak (1) je
vybavený ohnutým uškom (5) na uzamknutie bicykla zámkom v hlavnom držiaku (1), ktoré je neoddeliteľnou
súčasťou hlavného držiaka (1).

3 výkresy
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@OBRAZKY@
Obrázok č. 1
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Obrázok č. 2
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Obrázok č. 3
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