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MIASTO 
PO MIEŚCIE 

TO DZIAŁA!

ZMIENIAMY ŚWIAT



ASPEN 

BOSTON

CHATTANOOGA  

CHICAGO 

COLUMBUS  

GUADALAJARA  

LONDYN 

MELBOURNE 

MINNEAPOLIS 

MONTREAL 

NOWY JORK 

SAN FRANCISCO

UNIWERSYTET 
STONY BROOK

TOLUCA

TORONTO 

WASZYNGTON    

UNIWERSYTET 
STANU WASZYNGTON  



Rowerem 
do pracy

LONdyn



ZDROWY   
I EKOLOGICZNY

Napędzany siłą ludzkich mięśni 
rower zapewnia zdrowie jego 
użytkownikowi i otoczeniu!

TO 
PRZYSZŁOŚć

Rower miejski to najszybciej rozwijający  
się środek transportu publicznego na całym 

świecie. To przyszłość wszystkich miast!

DLACZEGO ROWER 
MIEJSKI?

MIEJSKA 
REWOLUCJA 

To prawdziwa rewolucja w sposobie 
przemieszczania się. Gdziekolwiek się pojawia 

korzystają z niego tysiące mieszkańców.



Wielokrotnie nagradzany system PBSC 
jest uznawany za najlepszy 

i najłatwiejszy w użytkowaniu.

UŻYTECZNY  
DESIGN

MONTREAL

Nasze systemy rowerów 
miejskich przyciągają uwagę 

swoim wzornictwem.



Doskonały projekt
Nasze autorskie rowery i stacje zaprojektowano tak,  

aby były piękne i PRZEZ DŁUGIE LATA stawiały  
czoło miejskiej dżungli oraz najtrudniejszym  

warunkom atmosferycznym.

Niezawodna 
technologia

Pomimo, że rozwiązania PBSC 
wykorzystują wyłącznie NAJNOWSZE 
TECHNOLOGIE, są zaprojektowane w 

sposób prosty i niezawodny.

Lider 
innowacji

Nasze rozwiązania były pierwszymi, 
wdrażanymi na dużą skalę! Modułowe 

stacje, które mogą być ZASILANE 
ENERGIĄ SŁONECZNĄ, są nie tylko 

najprostsze w użyciu, ale mają również 
pozytywny wpływ na środowisko.

Łatwe 
wdrożenie  

Nie ma prostszego sposobu do 
wdrożenia systemu rowerowego w 

mieście. Instalacja stacji nie wymaga 
prac ziemnych i TRWA MNIEJ NIŻ 

GODZINĘ. W skład systemu wchodzi 
łatwe w użyciu oprogramowanie 

administracyjne i aplikacja mobilna, 
działające w czasie rzeczywistym.

UZNANY NA 
ŚWIECIE

System PBSC jest innowacyjny 
i świetnie wygląda, jednocześnie 

jest niezawodny i dobrze się 
nim zarządza - DLATEGO JEST 

STOSOWANY NA CAŁYM 
ŚWIECIE.

ponad 

100  
patentów 

ponad 

130MLN 
wypożyczeń 

ponad 

45 000 
rowerów



Zmieniamy 
kierowców  

w rowerzystów

Oto 
oni



Rama aluminiowa
lekka i wytrzymała

Hamulce rolkowe
łatwe w utrzymaniu oraz 
efektywne i bezpieczne 

podczas hamowania

System GPS 
lub Smart Halo 
wiodące interfejsy 

lokalizujące  

Drugi zamek  
opcja umożliwia parkowanie 
roweru w dowolnym miejscu  

Panele reklamowe 
zintegrowane  
   z błotnikami

Wygodne siodełko  
z łatwą regulacją 

wysokości 
i zabezpieczone przed 

kradzieżą 

Innowacyjne 
26 calowe koła   

super wytrzymałe obręcze, opony 
z systemem antyprzebiciowym, 

boki kół pokryte farbą odblaskową

Wytrzymały koszyk 
w rozmiarze typowej  

teczki lub torebki

Opatentowany zamek 
elektroniczny  

sprawdzony w testach 
antykradzieżowych

System oświetleniowy 
napędzany dynamem 
o żywotności 10 000 

godzin. Gdy rower zostaje 
zatrzymany, światło 

pozostaje włączone przez 
90 sekund

Osłona łańcucha 
chroni ubranie rowerzysty

Przerzutka w piaście
Shimano Nexus 3-biegowa 
lub opcjonalnie 7-biegowa

z dodatkową osłoną aluminiową

NAGRADZANA, SOLIDNA I DESIGNERSKA 
KONSTRUKCJA, KTÓRA ZAPOCZĄTKOWAŁA CAŁY 
RYNEK ROWERÓW MIEJSKICH, TERAZ WPROWADZA 
30 ULEPSZEŃ. ROWER ICONIC TO NIEDOŚCIGNIONY 
WZÓR DO NAŚLADOWANIA.

ICONIC



fit

24 calowe koła 
dla łatwiejszego manewrowania

Cieńsza kierownica 
dla wygodniejszego chwytu 

Doskonała ergonomia
lżejsze komponenty 

i mniejsza rama
Wytrzymały koszyk

ze zintegrowanym oświetleniem 

Panele reklamowe 
 o maksymalnej 

widoczności 

Tylne światło
dla większego 

bezpieczeństwa

Automatyczny 
napinacz 
łańcucha

NASZ NOWY ROWER FIT JEST LŻEJSZĄ 
WERSJĄ MODELU ICONIC, JEDNAK 
ZACHOWUJE WSZYSTKIE JEGO 
NAJLEPSZE CECHY. 



BOOST

ŁATWE 
I SZYBKIE     

automatycznie po 
wpięciu do stacji

BATERIA 
o dużej pojemności,  
zintegrowana z ramą

NAPĘD  
cichy i stabilny 

SILNIK
w pełni zintegrowany 

z kołem

ROWER BOOST TO NOWY ETAP DLA ROWERÓW MIEJSKICH!  
CIESZ SIĘ PŁYNNĄ, PRZYJEMNĄ I ŁATWIEJSZĄ JAZDĄ NA 
DŁUŻSZYCH DYSTANSACH - POD GÓRĘ I POD WIATR.

WSPOMAGANIE 
PEDAŁOWANIA

daje dodatkowe wsparcie 
w czasie jazdy 



MODUŁOWE 
STACJE 

ROWEROWE
OPATENTOWANE 
ROZWIĄZANIA 



Inteligentna  
stacja dokująca  

umożliwia odłączenie rowerów 
za pomocą aplikacji mobilnej

ROZWIĄZANIE MODUŁOWE 
umożliwia łatwy montaż, 
demontaż i rozbudowę

INFOKIOSK 
wygodny interfejs użytkownika, 
zasilany energią słoneczną lub 

elektryczną  

Bezprzewodowa 
komunikacja  

do przekazywania danych 
i realizacji płatności 

Panele słoneczne 
dzięki nim stacje nie wymagają  

dodatkowego zasilania

INTELIGENTNY 
Citylight

do zamieszczania mapy, 
informacji miejskich  

lub reklam

NIE WYMAGA ROBÓT ZIEMNYCH. WYSTARCZY, ŻE POSTAWISZ 
JEDEN MODUŁ I DOŁĄCZYSZ TYLKO DO NIEGO KOLEJNE. 
KAŻDYZ NICH POMIEŚCI 4 ROWERY I ZAJMIE JEDNO 
MIEJSCE PARKINGOWE.

PBSC jako pierwsza firma oferuje stacje zaprojektowane do pełnego funkcjonowania 
bez infokiosku z wykorzystaniem inteligentnego citylightu i aplikacji mobilnej

Zmieniamy świat 
w 30 minut



Monitoruj działania całego systemu w czasie rzeczywistym za 
pomocą panelu administracyjnego PBSC COMET.

Większa funkcjonalność dzięki aplikacjom mobilnym 
Cycle Finder oraz Transit.

Więcej niż 
rower miejski

to w pełni inteligentne rozwiązanie

Dzięki mobilnej aplikacji zaplanuj swoją podróż, 
zlokalizuj rower i zapłać za wypożyczenie. 



Łatwe odpinanie rowerów  
za pomocą kodu bądź karty

Płatność w infokiosku lub za 
pomocą aplikacji mobilnej 

Statystyki w czasie rzeczywistym  
oraz dane diagnostyczne stacji i rowerów  

Schematy użytkowania całego systemu

Szybka lokalizacja dowolnego roweru 



Połącz radość z jazdy 
na rowerze ZE zwiedzaniEM 

miasta

ROWER MIEJSKI 
ZWIĘKSZA ATRAKCYJNOŚĆ 
TURYSTYCZNĄ MIASTA

GUADALAJARA



Wprowadzenie setek rowerów redukuje  
liczbę samochodów na drogach, co oznacza 

mniejsze korki i czystsze powietrze.  
MIASTO JEST NOWOCZESNE I PRZYJAZNE.

Sieć stacji rowerów może być wykorzystywana 
jako efektywna SIEĆ REKLAMY zewnętrznej.

System roweru miejskiego stanowi silny czynnik 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIAST 
oraz pokazuje troskę o dobro mieszkańców.

Większe wykorzystanie 
rowerów radykalnie 

ODCIĄŻA KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ.

DOŁĄCZ 
DO RUCHU



WASZYNGTON

Największe 
miasta zaufały 

PBSC



ASPEN

GUADALAJARA

MONTREAL

UNIWERSYTET  
STONY BROOK

UNIWERSYTET  
STANU WASZYNGTON

TORONTO

MELBOURNE

NOWY JORK

MINNEAPOLIS

SAN FRANCISCO

LONDYN

COLUMBUS

BOSTON

CHATTANOOGA CHICAGO

TOLUCA WASZYNGTON

Ponad 45 000 rowerów 
150 000 przejazdów dziennie



H.G. Wells

Więcej informacji pod: biuro@fulco.pl
www.pbsc.com

“Za każdym razem gdy widzę kogoś 
dorosłego na rowerze, odzyskuję 
wiarę w przyszłość ludzkości.”
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