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Met het  E-Bike oplaadpunt  i s  het  mogel i jk  om de accu van e lektr ische 
f ietsen ve i l ig  in  de buitenruimte op te  laden.  Het  aanta l  e lektr ische f ietsen 
in  Neder land wordt  steeds  groter.  Tegenwoordig  worden er  meer  e lektr ische 
dan normale  f ietsen verkocht .  De vraag naar  goede oplaadpunten neemt 
h ierdoor  toe.  Wi l t  u  het  f ietsgebruik  in  uw gemeente of  onder  medewerkers 
en schol ieren st imuleren? Een goede infrastructuur  i s  h ier in  essent ieel .

e-bike oplaadpunt voor  
elektrische fietsen, scoot-
mobielen en scooters 
De InfraMarks E-Bike oplaadpunten zijn 
gemaakt van de beste materialen en speciaal 
ontwikkeld voor plaatsing in de buitenruimte.  
De stopcontacten zijn 
IK10 vandalismebestendig en zijn 
voorzien van kinderbeveiliging. 
De body van de laadpaal is 3 mm dik 
gegalvaniseerd staal en kan worden afgewerkt in 
een RAL-kleur naar keuze, 
zodat het oplaadpunt perfect past binnen 
uw eigen omgeving.

ook oplaadpunten 
op zonne-energie 

Het E-Bike oplaadpunt kan
 door middel van netspanning of 

een zonnepaneel van energie 
worden voorzien. 

De stroom die het zonnepaneel 
opwekt wordt opgeslagen  

in de accu, zodat er ook op niet
zonnige dagen voldoende stroom 

aanwezig is.  
Het zonnepaneel bij de CL-C  

is geintegreerd in het oplaadpunt.  
Deze fietslaadpaal is geheel 

standalone en kan overal  
geplaatst worden. 

Type CL-C



Type CL-N2 
(netstroom)

CL-N 
(netstroom) 

CL-C
(solar compleet)

Afmetingen 1200 x 150 x 150 mm 1200 x 150 x 150 mm 3800 x 450 x 300 mm
Materiaal Gegalvaniseerd staal 

3 mm
Gegalvaniseerd staal 
3 mm

Gegalvaniseerd staal 
3 mm

Afwerking Poedercoating Poedercoating Poedercoating
Materiaal 
stopcontacten

Kunststof Aluminium Aluminium

Aantal 
stopcontacten

2 4 4

Vandalisme-
bestendigheid

- IK10 IK10

Kinder-
beveiliging

Ja Ja Ja

Activering N.v.t. N.v.t. Drukknop (1 tot 3 uur 
stroomafgifte)

Accu N.v.t. N.v.t. Ja
Aantal ladingen Onbeperkt Onbeperkt 12 - 14 fietsen, 

scooters of scoot-
mobielen per dag

Water-
bestendigheid

IP44 IP55 IP55

Aardlek-
beveiliging

Ja Ja Ja 

Fabrieks-
garantie

2 jaar 2 jaar 2 jaar

Kleur RAL7016 
(iedere RAL-kleur
optioneel)

RAL7016 
(iedere RAL-kleur
optioneel)

RAL7016 
(iedere RAL-kleur
optioneel)

Technische specificaties E-Bike oplaadpunten

Kenmerken 
- Oplaadpunt voor 

elektrische fietsen, 
scooters en scootmobielen

- Voorzien van 4 stopcontacten
- Duurzaam, veilig en  

IK 10 vandalisme bestendig
- Verkrijgbaar in iedere RAL-kleur

- Drie typen: netstroom (CL-N2 en 
CL-N) en compleet (CL-C)

-Ideaal voor fietsroutes, 
winkelcentra, buitengebieden, 

bus- en treinstations,  
scholen en bedrijven(terreinen)
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