
RYCHLÉ NABÍJENÍ
Pro 4 elektrokola vč. důmyslné organizace 
nabíjecích kabelů.

ELEKTRONICKÝ ZÁMEK
Elektromechanický zámek umožňující bezob-
služný provoz, 24 hodin 7 dní v týdnu.

STOJANY NA KOLA - SMART

MODEL METAPOINT 704 CHARGER SMART 
Modulární parkovací systém pro samoobslužné půjčování jízdních kol a elektrokol

Půjčování jízdních kol bez nutnosti dohledu, které fun-
guje 24 hodin 7 dní v týdnu. Modulární parkovací systém 
METAPOINT 704 SMART propojuje bezpečné parkování 
4 jízdních kol do šíře pláště 70 mm a chytrého ovládání 
integrovaného elektromechanického robustního zámku 
Metalock, který je propojen s ocelovým řetězem chráně-
ným návlekem. Ovládání parkovacího systému zaručuje 
léty prověřený sofistikovaný software s intuitivním ovlá-
dáním z dílny společnosti X-marton, který Vám nabídne 
nepřeberné množství funkcí. Od výběru jízdního kola, 
přes online rezervace, využití platební brány, kontroly 
jízdních kol při půjčování i vracení, hlídání termínů ser-

visu jízdních kol či možnost dohledu nad stavem nabití 
Vašeho elektrokola. Tento výjimečný stojan na kolo s 
instalovanou půjčovnou jízdních kol se hodí pro spra-
vování nejen firemních flotil nebo hotelové resorty, ale i 
pro města či obce. Parkovací systém lze propojovat do 
velkých celků, na jednom místě si kolo vypůjčit a o 60 
km dále ho opět vrátit. Podporuje tedy rozvoj turistického 
Bikesharingu. Možnost instalace bohatého příslušenství 
(uzamykatelné nabíjecí boxy, nabíjecí stanice či moder-
ní, bezpečné a uzamykatelné zastřešení).
Zařízení lze připojit na standardní jednofázový okruh 
s jištěním 16 A.

Robustní, samostojící, šroubovaná a modulární ocelová konstrukce.
Konstrukce chráněna proti korozi. Lakované hliníkové profily a nerezová ocel.
Parkování do šíře pláště 70 mm, připraveno pro spojení do řady. Střídavé nízké a vysoké stání.
Univerzální elektromechanické uzamykání řízené sofistikovaných softwarem X-marton.
Možnost kombinace bohatého příslušenství. Informační plocha, nabíječky elektrokol, uzamykatelné 
nabíjecí boxy nebo moderní a bezpečné zastřešení (sněhové zatížení 1,45 kN/m², větrná zóna I-II).
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BEZPEČNĚJŠÍ  PARKOVÁNÍ
Důmyslná organizace parkovacích prvků chránící jízdní kola před poško-
zením výpletu a brzdových kotoučů. Do šíře pláště 70 mm.

UNIVERZÁLNÍ UZAMYKÁNÍ
Elektromechanický zámek Metalock propo-
jený s kvalitním ocelovým řetězem, který je 
chráněn návlekem, tak aby nemohlo dojít 
k poškození jízdních kol. Tento systém je 
univerzální a dokáže uzamknout všechna 
jízdní kola i elektrokola.

Váš specialista na telefonu: +420 733 747 227 info@mexta.cz



METAPOINT 704 SIGN SMART
Bez možnosti nabíjení elektrokol. Integrovaná infor-
mační plocha 600x400 mm. Díky modulární konstrukci 
Metadesign je možná integrace nabíjení elektrokol 
kdykoliv později.

Uzamykatelné boxy s integrovanou 230 
V elektrickou zásuvkou. Pro uschování 
vlastních nabíjecích zdrojů baterií 
elektrokol nebo dalšího příslušenství, 
jako mobilní telefony a navigace. Pod 
boxem je integrovaná schránka pro 
nabíjecí kabel se zástrčkou do elektro-
baterie elektrokol.

Možnost dodání moderního a bezpečného zastřešení. Stěny 
vyplněny kaleným bezpečnostním sklem. (sněhové zatížení 
1,45 kN/m², větrná zóna I-II). 

Sofistikovaný software s intuitivním ovládáním, který Vám šetří starosti
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 Základní funkcionality softwaru(X-marton):
• Modulární – rozšiřitelný a škálovatelný systém
• Responsivní webový portál – mobil / tablet / PC
• Nabídka kol
• Registrace a přihlášení uživatele
• Rezervační systém
• Schvalovací proces na rezervace
• Kontrola kol při zapůjčení a vrácení
• Možnost focení pře převzetí / vrácení kola
• Možnost nastavení povinných souhlasů při výpůjčce
• Vytváření digitálních předávacích protokolů při převzetí a vrácení kola
• Mobilní aplikace Xmarton / Xfleet - Android, iOS
• GSM spojení řídící jednotky prostřednictvím privátní šifrované GSM sítě          
                  (využití vysílač u většiny operátorů v rámci Evropy)
• Reporty o využívání a stavu stojanů
• Možnost hlídání nabíjení
• Možnost reportingu výpadku el. energie (záložní baterie pro komunikaci)
• Reporty pro účtování a fakturace
• Hlídání termínů servisů na kola
• Správa přístupů k informacím
• Správa oprávnění
• Ovládání zámku na kola dle rezervačních pravidel

METAPOINT 704 CHARGER SIGN SMART
S nabíjecí stanicí značky mybox pro 4 elektrokola. 
Včetně důmyslné organizace nabíjecích kabelů. 
Integrovaná informační plocha 600x400 mm.

METAPOINT 704 BOX-CHARGER SIGN SMART
S uzamykatalnými nabíjecími boxy, které mají integro-
vanou 230 V elektrickou zásuvku. Včetně držáků pro 
organizaci nabíjecích kabelů. Integrovaná informační 
plocha 600x400 mm.

Parkovací systém METAPOINT 704 SMART umožňuje i světel-
nou signalizaci plastových prvků konstrukce v různých barvách. 
Možnost osvětlení plastových prvků v barvách společnosti.

Důmyslná organizace nabíjecích 
kabelů, která chrání nabíjecí kabely 
nejen proti odcizení, ale i proti nepřízni 
počasí. Nabíjecí kabely jsou vedeny 
od nabíjecí stanice uvnitř ocelové 
konstrukce. Každé parkovací místo má 
svůj nabíjecí kabel včetně označení 
nabíjecího zdroje. Integrovaná stříška 
s úchytem pro kabel chrání nabíjecí 
kabely před vlivem špatného počasí.

www.mexta.cz


