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Laadlocker
voor e-bikes

Door de relatief hoge prijs van een elektrische fiets is veiligheid een belangrijk aspect bij het 
fietsparkeren. Zo is het voorkomen van diefstal erg belangrijk. De Laadlocker biedt extra 
veiligheid voor het opladen en opbergen van fietsaccu’s. 

• Constructie van roestvrijstaal
• Optimale diefstalpreventie
• Eenvoudig uit te breiden
• Betere bescherming tegen spontaan ontbrandende fietsaccu's
• De lockers zijn voorzien van een digitaal pinslot op basis van batterijvoeding
• Naast fietsaccu’s kunnen ook smartphones, tablets en fietshelmen veilig worden opgeborgen

EIGENSCHAPPEN

VERSIES
• Indoor standaard (geschikt voor een droge omgeving)
• Outdoor IP53 (geschikt voor een vochtige omgeving, wel overdekt)
• Outdoor IP54 (geschikt om buiten te plaatsen)

PLAATSING
De LaadLocker dient op een stabiele en bij voorkeur waterpas ondergrond te worden geplaatst. 
Met de stelvoeten kan de LaadLocker waterpas worden afgesteld. Optioneel kunnen stelvoeten 
worden geleverd, waarmee de LaadLocker aan de grond kan worden gefixeerd. De basismodule 
(LMS4) kan eventueel ook aan de muur worden gemonteerd.

• Een gangbare lader van een fietsaccu verbruikt maximaal 350W (1,5A of minder). 
• Bij voorkeur wordt de laadlocker op een aparte groep (230V/16A) aangesloten.

TECHNISCHE GEGEVENS
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LAADLOCKER LMS4
Hieronder ziet u de tekening van een Laadlocker met 4 individueel afsluitbare 
compartimenten.

(Maten in mm)

Weberstraat 5 | 7903 BD Hoogeveen 
 + 31(0) 528 74 52 00 

A
T

info@klaverfietsparkeren.nl
www.klaverfietsparkeren.nl

E
I

Product

Laadlocker
LMS4

Maten (h x b x d) Aantal compartimenten

4 1100x450x475



LAADLOCKER LMS8
Hieronder ziet u de tekening van een Laadlocker met 8 individueel afsluitbare 
compartimenten.

(Maten in mm)
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Product

Laadlocker
LMS8

Maten (h x b x d) Aantal compartimenten

81650x450x475
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