
I systemet ingår Fiedler Markspjut - Det nya hållbara markfundamentet för alla områden.
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Made in

Lägst klimatavtryck

- ny standard för 
framtidssäkra parkeringsplatser



Med FIEDLER SYSTEM Parkera & Ladda har du alltså förberett hela 
din framtida utbyggnad redan från början. Detta gäller såväl för ny-
anläggning som för uppdatering av befintliga parkeringsområden.
FIEDLER SYSTEM Väg & Parks flexibilitet, hållfasthet och låga miljöpå-
verkan är unik och uppfyller Trafikverkets hårt ställda krav.

FIEDLER SYSTEM Parkera & Ladda är den framtidssäkra och hållba-
ra parkeringsplatsen där du kostnadseffektivt adderar till laddboxar 
i takt med accelererande behov. FIEDLER SYSTEMS patenterade 
Markspjut är systemets unika markfundament som gör att du med 
vår parkerings- och laddlösning slipper grävning, bortforsling, han-
tering av tunga betongfundament och återställningsarbete. 
En fördel som ger dig en rekordsnabb installation och gör att du 
inte orsakar någon åverkan alls på marken runt omkring under 
arbetet. Markspjutet tränger igenom och skapar en solid förankring 
i allt ifrån asfalt till packade grusmassor, stenkross och sprängsten 
som spräcks med hjälp av bilningsmaskin. Det finns inga hinder.

Den integrerade kabelskenan mellan staket- och laddstolparna 
tar hand om el till alla laddboxar, förser våra belysningsstolpar och 
uppysta skyltstolpar från en enda anslutningspunkt. 

Markspjut, L720 mm                              
40100

Fixeringsplatta
40102

Staketstolpe för Ø60 mm 
stolpe, två kabelskenor 
- 40244

Staketstolpe två 
kabelskenor 40225

Laddstolpe två laddbox-
ar - 40224

Laddstolpe påbyggnad, 
två laddboxar - 40247

Laddstolpe påbyggnad
40246

Laddstolpe
40199

U-Fäste 95
40105

Staketstolpe för Ø60 mm 
stolpe - 40240

Staketstolpe
40217
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PRODUKTER

Teknisk data Fiedler Markspjut:
Belastning normal mark:
Tryck: 20 000 N (2 ton) (4 ton med fixeringsplatta)
Drag: 10 000 N (1 ton)

Sidokraft marknivå: 0,7 ton
Sättningsdjup: 620 - 720 mm
2 mm galvaniserad plåt: C3 alt C5
Normal livslängd: 95 år

TEKNISK DATA

Marknadens flexibla & framtidssäkra parkeringssystem.

www.fiedlersystem.se

Fäste laddstolpe, 
fjädrande 40234

Kabelskena 2,50 m
40220

Fäste betong laddstolpe
40235

Ändlock kabelskena
40210

Ändlock kabelskena
40210

Kabelskena 1,25 m
40251

Skarvlock kabelskena
40212

Skyltstolpe
40249

Påkörningsskydd 90° 
40302

Påkörningsskydd
40268

Fäste AURA 2x22W
40239

Fäste elskåp kabelskena 
- 40257

Belysningsstolpe
40250

Täcklock
40211

Carport pågyggnad för 
solpaneler & laddbox 
40273

Utvändigt hörn 
kabelskena - 40221

Invändigt hörn
kabelskena - 40213

Kabelkrok
40207

Carport grund för 
solpaneler & laddbox 
40270

Fäste AURA 2x22W två 
laddboxar - 40241

Spotlight 1W, 100 lm - 40306
Drivdon 10 spotlights - 40307
Skymningsrelä - 40308

Armatur inkl skymningsrelä
30W, 4200 lm - 40304
60W, 8400 lm - 40305
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Pollare-fäste, fjädrande 
40115

FIEDLER SYSTEM - Parkera & Ladda Made in

”FIEDLER SYSTEM - Parkera & Ladda är troligtvis marknadens 
snabbaste system att installera. Med FIEDLER Markspjut har du 
färdiga bergfasta fundament i marken redan inom 2-3 minuter.”

Lägst 
klimatavtryck
på marknaden.

Extra elsäkert - tack vare direktjordning genom FIEDLER Markspjut.

Tjälsäker design
Vikt: 2,3 kg


