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EMPRESES

Una empresa patenta un sistema d'aparcament de
bicis antirobatori
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09/05/13 02:00 - CORNELLÀ DE TERRI - REDACCIÓ

L'empresa Semab, amb seu a Cornellà del Terri (Pla
de l'Estany), ha patentat un sistema per aparcar
bicicletes que es pot adaptar a diferents espais.
Segons informa l'ACN, tot es pot personalitzar, fins i
tot el tancament, que pot anar amb targeta, moneda
o clau. El que fa aquest sistema és bloquejar tota la
bicicleta –rodes i quadre– i evitar que es pugui
desmuntar. A més, l'usuari no ha de portar cap
cadenat ni cap altre sistema de seguretat perquè el
mateix aparcament ho porta incorporat. També
permet lligar el seient i el casc amb el mateix
dispositiu, segons els responsables. L'empresa està
obrint mercat als Països Baixos, Alemanya, Bèlgica,
l'Estat francès i Anglaterra, a banda de l'Estat
espanyol. La sortida al mercat internacional s'ha fet
amb la col·laboració d' ACC1Ó i ha de permetre la
creació de deu llocs de treball directes i entre quinze
i vint d'indirectes, segons els seus propietaris, Jordi
Sorts, Rafael Busquets i Jordi Sorts (fill).
Darrera actualització ( Dijous, 9 de maig del 2013 23:37 )
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Reproducció del sistema d'aparcament que ha ideat
l'empresa Semab de Cornellà de Terri. Foto: ACN.
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