
Gangeren

GANGEREN er en helt ny type cykel, som bl.a. gør at det bliver 
lettere at tage sin cykel med i S-toget.
Den kan foldes sammen på 2 sekunder og foldes ud på 1 sek.
I sammenfoldet tilstand kan den trækkes ligesom en kuffert på 
hjul.
Den kan stå lodret og fylder i den tilstand kun 1/5 af hvad en 
normal cykel fylder
De to trædeplader gør, at der er trinløs gearing ved blot at 
vælge hvor man vil træde.
De to sider kører asynkront, så man kan stå på den ene mens 
man træder med den anden.
Gangeren kan ligge ned i svingene, men ved stilstand finder 
den tilbage til lodret stilling.
Opfundet af Palle R Jensen. Patent nr. WO 2008/101502 Al



GANGEREN bevæger sig ved at man træder ned på 
trædefladerne.
For hvert tråd, bevæger GANGEREN sig ca. 3 m. Det giver 
en typisk hastighed på 20 km/t
På 2 sekunder kan den foldes sammen så den kan stå 
stabilt lodret.
I sammenfoldet tilstand fylder den kun 1/5 af hvad en 
almindelig cykel fylder.
Den kan trækkes som en kuffert på hjul når den er foldet 
sammen
Den har trinløst gear ved at man selv vælger hvor man vil 
træde.
Hver side er uafhængig og kan dreje om en vandret akse 
foran. Det betyder at man kan hælde den i sving.
Man kan vælge at stå på den ene mens man træder op og 
ned på den anden. Det er behageligt i sving.

GANGERENS funktion:



Anvendelser:
GANGEREN løser mange problemer i dagligdagen.
Man kan undgå det parkerings kaos, der findes ved alle tog 
stationer.
Man kan let medbringe den i bagagerummet på en bil.
Den kan let stå i en bus sammen med barnevogne mm.
Den er også et glimrende redskab til at holde sig i god form. 
Faktisk er det bedre at bruge GANGEREN end at løbe.
Anvendt som indkøbs vogn i supermarkedet kan den nemt 
passere gennem udgangen.
Man kan stå 2 børn på GANGEREN bag hinanden.
Der kan køres hurtigt hvis man udnytter at den kan lægges 
ned i svingene.
Den er ideel til at færdes i gågader, da den er fuldstændig 
stabil ved langsom kørsel.



“DSB S-tog ser med interesse frem til 
GANGERENs færdigudvikling og dens videre 
udbredelse blandt vore brugere af S-toget. 
Som til- og frabringer transportmiddel til 
stationen, er der mulighed for at GANGEREN 
kan blive et godt alternativ til gang, cykel og 
bus.”

Færdselsstyrelsen har klassificeret 
GANGEREN til at være en cykel.

Dir. Anne Pilegaard, DSB S-tog:



“Produktet har efter min opfattelse stor berettigelse og 
relevans”

“... produktet vil efter min opfattelse og erfaring have 
ganske overordentlig stort afsætningspotentiale såfremt 
det kan bringes på markedet til den rigtige pris.”

Producent søges!

Erik Aulkær Andersen
Virksomhedsrådgiver



GANGEREN vandt en stor præmie i 
Herning (78.000,- kr)



GANGEREN blev kendt da den deltog i  
TV2 udsendelsen: “Danmarks Bedste Ide”
Der blev oprettet en venteliste for folk, 
som gerne ville købe en GANGER


