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Συνεργασία ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ & DONGYANG PC. INC

• Η DONGYANG PC. INC (DYPC) είναι ο 
κατασκευαστής του περιστροφικού εξοπλισμού
στάθμευσης με την επωνυμία SMART PARKING® 
από το 2002. Με έδρα την Νότια Κορέα, 
προσφέρει λύσεις υψηλής τεχνολογίας για την
μεγιστοποίηση του παρκαρίσματος.
Ήδη έχει εγκαταστήσει 647 SMART PARKING® 
σε 33 χώρες.

• Η ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται από το 1991 
στην ανακύκλωση ελαστικών, καλωδίων, 
μετάλλων και ηλεκτρονικού σκραπ στην Ελλάδα. 
Με κύριο γνώμονα την εξέλιξη, αποφάσισε να
δραστηριοποιηθεί και στον τομέα του
παρκαρίσματος, φέρνοντας πρώτη στην Ελλάδα
την τεχνολογία του SMART PARKING® μέσα από
την αποκλειστική αντιπρόσωπεία της DONGYANG 
PC. INC.



Το πρόβλημα του
παρκαρίσματος

Ο αριθμός των αυτοκινήτων αυξάνεται συνεχώς
αλλά ο χώρος στάθμευσης παραμένει
περιορισμένος. 

Προκειμένου να αξιοποιήσει τους περιορισμένους 
χώρους, η ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ σε συνεργασία με την 
DYPC προτείνει την καλύτερη λύση στάθμευσης 
για την βέλτιστη απόδοση του χώρου σας. 

Με το SMART PARKING® αυξάνετε την ήδη
υπάρχουσα χωρητικότητα στάθμευσης του χώρου
σας.
πχ. Σε χώρο μόνο 2 θέσεων πάρκινγκ θα μπορούν
να παρκάρουν εώς 16 αμάξια.



Τι είναι το
SMART PARKING®;



Τι είναι το SMART PARKING®;

Το SMART PARKING® είναι ένα 
σύστημα στάθμευσης αυτοκινήτων
κατ' ύψος που βασίζεται στην
εκμετάλευση του εναέριου χώρου
έναντι του χερσαίου που
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.



Σειρά SMART 
PARKING® SML

Η σειρά SMART PARKING® SML αφορά
επιβατικά αμάξια τύπου Sedan με
χωρητικότητα 8 ή 10 ή 12 ή 14 ή 16 
αυτοκινήτων.

Οι διαστάσεις του SMART PARKING® 
SML κυμαίνονται από:
Μήκος: 6,37 μ.
Πλάτος: 4,85 μ. 
Ύψος: 8,03 μ. - 17,20 μ.



Σειρά SMART 
PARKING® SMSU

Η σειρά SMART PARKING® SMSU 
αφορά επιβατικά αμάξια τύπου SUV με
χωρητικότητα 6 ή 8 ή 10 ή 12 
αυτοκινήτων.

Οι διαστάσεις του SMART PARKING® 
SMSU κυμαίνονται από:
Μήκος: 6,37 μ.
Πλάτος: 5,10 μ. 
Ύψος: 9,20 μ. - 15,50 μ.



Πως λειτουργεί το SMART PARKING®;

1. Ο οδηγός τοποθετεί το αμάξι του πάνω στην ειδική ράμπα του SMART 
PARKING® και ειδικοί αισθητήρες τον ενημερώνουν για την ορθή
τοποθέτηση. Έπειτα το αμάξι ανεβαίνει αυτόματα σε μια προκαθορισμένη
θέση.

2. Όταν ο οδηγός θέλει να πάρει πίσω το αμάξι του, επιλέγει την
προκαθορισμένη θέση του αυτοκινήτου στο πληκτρολόγιο ελέγχου και το
σύστημα κατεβάζει αυτόματα το αμάξι.

3. Χρειάζονται λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα για να κατέβει το αυτοκίνητο
από το υψηλότερο σημείο στο έδαφος. Το σύστημα του SMART 
PARKING® μπορεί να περιστρέφεται αυτόματα και από τις 2 πλεύρες, 
διαλέγοντας το πιο γρήγορο κατέβασμα του αυτοκινήτου.



Τα πλεονεκτήματα του
SMART PARKING®

 Μεγιστοποίηση απόδοσης χώρου (αύξηση
χωρητικότητας έως και 16 φορές)

 Μικρή απαίτηση χώρου
(χρειάζονται μόνο 2 θέσεις στάθμευσης για 1 
σταθμό SMART PARKING®)

 Εύκολο παρκάρισμα & εύκολος χειρισμός

 Ασφαλής στάθμευση

 Εγκατάσταση σε μόλις 5 ημέρες

 Προσαρμοζόμενη εμφάνιση

 Εγγύηση έως 42 μήνες από την ημερομηνία
αποστολής



Οι υψηλές προδιαγραφές
του SMART PARKING®

 Αισθητήρες φωτός στο μπροστινό και το
πίσω μέρος για έλεγχο μήκους του
αυτοκινήτου

 Αισθητήρες φωτός και στις δύο πλευρές για
έλεγχο πλάτους του αυτοκινήτου

 Ρελέ υπερφόρτωσης για προστασία του
μοτέρ

 Συσκευή έκτακτης ακινητοποίησης

 Διακόπτης υπέρβασης στην πλατφόρμα

 Συσκευή πρόληψης πτώσης αυτοκινήτου
(διπλή ράγα προστασίας)
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