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De beste laadsystemen voor
alle elektrische voertuigen.

EV-Box
The Engine Behind E-Mobility
EV-Box is internationaal toonaangevend ontwikkelaar en
fabrikant van oplaadstations voor elektrische voertuigen
en plug-in hybrides.

Sinds 2009
EV-Box is opgericht in 2009 ruim
voor de recente opkomst van de
elektrische auto. Toen al wisten
wij dat deze duurzame vorm van
mobiliteit snel zou groeien. Als
100% Nederlands bedrijf ontwikkelen wij in eigen huis, vanaf
de tekentafel, state-of-the-art
oplaad- en verrekensystemen.
Hardware én software. Universeel, voor alle merken en types
voertuigen. De laadsystemen van
EV-Box zijn de veiligste, snelste,
meest gebruiksvriendelijke én
meest betrouwbare in de markt.
Voor thuis, op het werk en in de
publieke ruimte.
Altijd de beste oplossing
Innovatie, kwaliteit en klant
gerichtheid zijn de belangrijkste
factoren van ons succes. De
ontwikkelingen gaan verder en
EV-Box zet daarbij de toon. Geen
innovatie om de snufjes, maar
continue technische vooruitgang.
Met als enige doel: de beste
oplossing, nu en straks.

En: 100%
Nederlands!

Compleet ontzorgen
EV-Box maakt elektrisch laden
zorgeloos. Thuis, bij bedrijven,
instellingen en overheden, en in
het openbaar. Inclusief alles wat
daarvoor nodig is. Van robuuste
hardware en stabiele software
tot transparante abonnementen
en betaalsystemen.

Uitsluitend topkwaliteit
EV-Box doet daaraan geen
compromis. Ontwerp, techniek,
software en BackOffice zijn in
ieder opzicht van de hoogste
kwaliteit. Wij werken bijvoorbeeld uitsluitend met originele
Mennekes contactdozen. Onze
kunststof covers hebben we
ontwikkeld in exclusieve samenwerking met Bayer®. De productie daarvan gebeurt volgens de
strengste normen in één van de
modernste en meest duurzame
spuitgietfabrieken van Europa.
Al onze covers zijn weer- en
vandalismebestendig, kleurvast
en leverbaar in een brede range
van standaard kleuren. Zelfs door
de klant zelf gekozen (huisstijl)
kleuren zijn mogelijk.
Bijdragen aan duurzame
mobiliteit
Wat ons drijft, is onze wil om een
actieve en waardevolle bijdrage
te leveren aan de opkomst van
elektrisch rijden in Nederland
en daarbuiten. En zo te helpen
bouwen aan een schonere
wereld. Dat doen wij vanuit
onze technische achtergrond
en expertise, door de juiste
laadstations te ontwikkelen
en te produceren. Inclusief alles
wat daaromheen nodig is voor
probleemloos e-laden en –rijden.
Voor nu én in de toekomst.

Van Amsterdam tot Rome:

Marktleider in
Nederland én Europa
The engine behind…

EV-Box kiest ervoor om niet altijd
op de voorgrond te treden in de
samenwerking met onze partners. We werken graag achter
de schermen samen aan nieuwe,
praktische oplossingen. Betere
producten, slimmere diensten,
nieuwe technieken en services.
Voor klanten van nu en straks.
“De partner met
verstand van zaken”
In één ding zijn we niet bescheiden: we helpen onze klanten
graag zo goed mogelijk. We
zetten onze kennis en expertise
in voor consumenten, bedrijven,
instellingen en overheden. Dat
doen we onder onze eigen merknaam, of onder white label van
de klant. Daarvoor kunnen we
ook klantspecifieke producten
en maatwerk oplossingen leveren, waarmee bedrijven met hun
eigen businessmodel elektrisch
laden kunnen aanbieden en
zo hun bijdrage aan duurzame
mobiliteit kunnen leveren. We
werken daarbij samen met vele
grote marktpartijen in Europa.

Van energiemaatschappijen tot
autofabrikanten. EV-Box is het
centrum waarin kennis, producten en service samenkomen,
alles onder één dak. Uw partner
met verstand van zaken. Wij
maken het mogelijk: the engine
behind e-mobility.
Nummer 1 in Nederland én
Europa
Het succes van EV-Box blijft niet
beperkt tot Nederland: EV-Box
heeft inmiddels netwerken van
laadpalen geïnstalleerd in vele
landen. Letterlijk van Amsterdam
tot Rome – en talloze andere
plaatsen in binnen- en buitenland. Met meer dan 12.000*
laadpunten het meest beproefde laadstation ter wereld. Ook
zetten we de toon op het gebied
van innovatie en productontwikkeling voor elektrisch laden. En
we bieden passende oplossingen
voor élke doelgroep. Daardoor
kunnen we met gepaste trots
zeggen dat we marktleider zijn.
In Nederland én in Europa.
* tussenstand december 2013

RAL 9016

De EV-Box heeft altijd de juiste
kleur voor uw bedrijf of merk.
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RAL 7042

De beste kwaliteit:
EV-Box oplaadstations

RAL 2004

Op verzoek in elk
gewenste RAL-kleur.

RAL 5017

RAL 3020

Enkel
model

RAL 6007

Laad
zuil

Dubbel
model

Waarom een laadstation?
Sneller, veiliger, beter: opladen met een gecertificeerd laadstation heeft veel voordelen. Tijdens
het laden neemt een auto namelijk gedurende
langere tijd op vol vermogen stroom af. De componenten en bekabeling van EV-Box laadstations
zijn daarop voorbereid, en de stations zijn voorzien van een intelligent systeem voor optimale
communicatie met de auto. Zo gaat laden minstens
2x sneller én beveiligd tegen overbelasting en/
of oververhitting. De EV-Box laadstations voldoen
aan alle Mode 3 veiligheidsprotocollen voor
gecontroleerd en professioneel laden.

leverbaar in elke RAL coverkleur – ook met
eigen bedrijfslogo of uw corporate huisstijl.
Montage is mogelijk op een rvs 316-paal of
aan een rvs 316-wandbeugel. Rvs 316 staat
voor topkwaliteit, een lange levensduur en
een premium uitstraling, passend bij de
kwaliteit van de laadstations zelf.
Ons zuilmodel is de standaard voor publieke
laadnetwerken. Alle EV-Box laadstations zijn
volledig modulair opgebouwd. Daardoor zijn
ze snel te installeren, eenvoudig in gebruik
en efficiënt te servicen.

Voor elke situatie
EV-Box biedt passende laadstations voor elke
situatie. Onze meest bekende modellen zijn het
EV-Box wandmodel voor particulieren en de
laadpaal met twee oplaadpunten voor bedrijven.
Deze zijn gemaakt van duurzaam polycarbonaat,

•	Keuze uit drie ranges laadstations; voor
thuis, op het werk en in de openbare ruimte
•	Snel en veilig laden: laadvermogen van 3,7
tot 22 kW
• Robuust en vandalismebestendig
• Modulair: efficiënt ontwerp en onderhoud

Ú Openbaar

Ú Bedrijf

RAL 6024

Ú Thuis

Elektrisch laden
met 10 pluspunten
	
Veilig en snel laden (CE-gecertificeerd,
met Mode 3 controller)

Alle automerken
Van BMW i3 tot Renault ZOE en
van Volvo V60 tot Tesla Model S –
aan onze laadstations kunnen alle
elektrische en plug-in elektrische
auto’s van nu en straks snel en
veilig opladen. Dat komt doordat
EV-Box bij haar productontwikkeling nauw samenwerkt met alle
autofabrikanten.

	Geschikt en goed bevonden voor alle
automerken en typen
	Laadstations met unieke LED-ring als
statusindicator
	Vandalismebestendige behuizing:
slagvast en onbrandbaar

Slagvast
Al onze laadstations zijn
vandalismebestendig uitgevoerd
in slagvast en onbrandbaar
polycarbonaat van Bayer®
en hoogwaardig rvs 316.

	Kleurvast; 9 standaard kleuren, elke
RAL-kleur mogelijk
	Complete range tot 3-fase/32 ampère
Ook na jaren eenvoudig te upgraden
	EV-Box BackOffice: services, updates en
verrekensysteem
Werkt met alle laadpassen van alle providers
	2 jaar fabrieksgarantie (uit te breiden tot
5 jaar)

EV-laden totaal ontzorgd!

Groen = klaar voor gebruik

Blauw = bezig met laden,
stekker vergrendeld

Volledig modulair
Door hun modulaire opbouw zijn
alle laadstations snel leverbaar,
simpel te plaatsen en efficiënt te
servicen. Hardware en software
kunnen eenvoudig meegroeien
met de wensen van de klant.
LED-ring
De karakteristieke ledring is het
handelsmerk van EV-Box. Die
vertelt in duidelijke kleuren wat
de status is van de laadpaal en het
laadproces van de auto, zonder
kostbaar (en kwetsbaar!) display.

Geel = auto is volgeladen

Rood = geen autorisatie

Hiermee gaat het beheer van
laadstation(s) volautomatisch

EV-Box BackOffice:

Het brein achter
slim laden en verrekenen
Het slimme hart: de EV-Box
BackOffice
Zorgeloos laden en verrekenen
kan alleen met een slim ‘brein’.
Dat is de EV-Box BackOffice:
een helder beheersysteem dat
de complete laadinfrastructuur
regelt. Daarin bepaalt de klant
precies hoe hij zijn laadstation(s)
wil instellen, controleren en
managen. Het regelt het gehele
laadproces, energieverbruik,
administratie, rapportages en
exploitatie. In real time, inclusief
de laadpasregistratie. Dat geeft
gedetailleerd inzicht in elke
oplaadbeurt en alle exploitatiekosten. Naar het verrekenen
van laadkosten heeft u geen
omkijken, want dat gebeurt
volautomatisch.
Altijd up-to-date
Met de EV-Box BackOffice is
de klant altijd verzekerd van
de jongste technologie en
software-updates voor elk laad
station. Zo is een EV-Box laad
station altijd klaar voor de
nieuwste elektrische auto’s.
Daarnaast biedt de BackOffice
superieure faciliteiten voor
snelle service-op-afstand.

Maatwerk in service
Er is keuze uit diverse Back-
Office abonnementen. De klant
kiest zelf welke diensten hij
wel of niet wil gebruiken. Ook
maatwerk oplossingen voor de
gebruikersinterface en Back
Office functionaliteiten zijn
mogelijk – bijvoorbeeld voor
bedrijven. Alles afgestemd op
uw wensen.
Klaar voor de toekomst
Met steeds meer elektrische
auto’s op de weg groeien ook
de wensen en eisen aan opladen. EV-Box zet de toon bij die
innovatie. Daarom investeren wij
continu in verdere ontwikkeling
van onze producten en BackOffice.
Hierdoor zijn er geavanceerde
opties voor o.a. SmartCharging,
SmartGrid, Peak management en
Gebouwmanagement. Zo haalt u
nu én straks het maximale uit elk
EV-Box laadstation.

BackOffice:

Acht grote
voordelen
1.	Toegang/autorisatie instellen voor
diverse gebruikersgroepen
2. Instellen van het laadtarief
3. Automatische verrekening
4. Automatische firmware-updates: altijd
klaar voor de nieuwste elektrische auto’s
5.	Alle transacties eenvoudig te exporteren
naar Excel®
6. SmartCharging: laadvermogen flexibel
regelbaar
7.	Laadstations desgewenst vermeld via
apps, Google Maps en navigatiesystemen
8. Support van EV-Box Helpdesk

Partner van vele
grote marktpartijen
Probleemloos opladen vraagt om nauwe
samenwerking tussen alle betrokken partijen:
autofabrikanten, (bouw)bedrijven, installateurs,
energiemaatschappijen, netbeheerders en laadpasuitgevers. Plus natuurlijk de eindgebruiker en
bijvoorbeeld de leasemaatschappij. Alleen als al
die partijen optimaal aansluiten, springt de vonk
écht goed over. EV-Box is in dat netwerk de spin
in het web. De schakelaar die zorgt dat de energie
kan stromen.

EV-Box werkt nauw samen met onder meer:
• ( Inter)nationale energiemaatschappijen
•A
 lle e-car fabrikanten en –importeurs
• Leasemaatschappijen
• Laadpasuitgevers
•B
 ouwbedrijven, elektrotechnische installatie
bedrijven en architecten
•D
 iverse nationale en internationale distributeurs

Alles in één hand,
de beste oplossing!

Dus wat de behoefte ook is - een enkele laadpaal voor thuis of een
compleet full service netwerk van laadstations - EV-Box is in alle
gevallen de juiste partij. Wij regelen desgewenst de volledige keten
van producten en services: hardware, software, oplaadinfrastructuur,
abonnementen en laadpassen. Inclusief automatisch verrekenen en
betalen. Dat doen we graag. En goed.

Kijk voor meer info op www.ev-box.com
of bel (088) 77 55 444

Versterkerstraat 3 C
1322 AN Almere
T +31 (0)88 77 55 444
E info@ev-box.com
www.ev-box.com

“Voor publiek, bedrijf
en particulier:
the engine behind
e-mobility”

