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Tel. 0590-50172 
e-post: kontakt@tabergs.com

TABERGKONSTRUKTIONER AB 
Taberg 21
682 93 NORDMARK

För mer information, besök vår hemsida.
Finns inte det tillbehör eller den skruv ni söker, 
så kontakta oss gärna! 
Vi tillverkar även lösningar efter behov.

MONTAGELÖSNING
FÖR SOLPANELER PÅ MARK!
VI KAN ERBJUDA LÖSNINGAR FÖR SOLANLÄGGNINGAR
BÅDE FÖR FASTA BYGGNATIONER OCH RÖRLIGA TORN,
VILKA FÖLJER SOLEN.

Återförsäljare och montör

Hustomten Uppland 

0760-17 02 04
info@hustomten-uppland.se
www.hustomten-uppland.se



Ö SERIEN
för uppsättningar av runda stolpar eller rör.
T ex skyltar, hagar, torkvindor, parasoll, 
julgranar eller bryggor.

Det är en jordskruv som är öppen i toppen, 
med låsskruv i sidan.
Det finns hylsor för att minska ner till de diametrar 
man önskar.
Vi skickar med svängjärn i de fall kunden vill 
montera själv.

42x400 mm 
68x545 mm
68x700 mm

G SERIEN
för uppsättning altaner, attefallshus/friggebobodar, 
solanläggningar eller flaggstänger.

Det är en jordskruv med gängad gavel i toppen, 
där valfritt fäste monteras.
Med pågängat fäste får man en viss justermån 
i sidled. 
Det finns fästen för alla dimensioner av virke, 
samt vinklar och öglor.
Vi skickar med svängjärn i de fall kunden
vill montera de kortare varianterna själv.

68x545 mm 
68x700 mm
68x1000 mm
68x1250 mm

Jordskruv med fläns som avslutning.
För uppsättning av större tälthallar, solanläggningar
eller skyltar.

Den här skruven har en fläns med
M 16-gänga. Den monteras ofta
med en mellanfläns för att få
maximal justering i sidled.
Detta är en grövre skruv för större
montage och monteras med t ex
grävmaskinsrotator.

Det här är en serie för de extremaste uppsättningarna 
såsom vindkraftstorn eller brofundament.   
De finns i längder mellan 2000 mm och 3500 mm och 
ytterdiametrar på upp till 500 mm. 
För montering av dessa skruvar krävs markanalys och 
en kraftig hydraulisk maskin.

JUSTERBARA SKRUVEN
Med möjlighet att justera höjden efter montering.
Byggmarknadernas standardfästen passar på de här skruvarna.

MONTERING

För komplett sortiment av skruv, tillbehör och tjänster, se: 

www.hustomten-uppland.se eller www.jordskruv.se

SOM ENDA AKTÖR TILLVERKAR VI JORDSKRUV 
SOM KAN JUSTERAS I EFTERHAND.

76x1200 mm 
76x1600 mm
76x2000 mm

F SERIEN

!

är det snabba sättet för stabil förankring i jorden.
De mindre sorterna skruvar du själv lätt ner i marken med 
medföljande svängjärn. Större skruvar för byggnationer 
monterar vi snabbt och smidigt med våra maskiner.
Vi har ett brett sortiment av skruv med olika tillbehör. 
Saknas något kan vi tillverka efter behov.

Svängjärn
Elmaskin
Hydraulisk rotator

med

TUNGA SERIEN
för de extremaste uppsättningarna.

Skruven underlättar vid byggnationer där hög precision krävs,
som vid exempelvis uterum med skjutdörrar eller 
rörliga glaspartier.




