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ProductbladZaptec Go

Plaats ‘s werelds kleinste 
slimme lader overal

Met een schermgrootte zoals van een 
digitale tablet laat Zaptec Go uw huis 
er niet uitzien als een oplaadstation en 
neemt hij maar weinig wandruimte in 
uw garage in beslag. 

Over elk onderdeel van Zaptec Go 
wordt zorgvuldig nagedacht. Van 
het beperkte aantal onderdelen tot 
de positionering van de functioneel 

verlichte netaansluiting en 
oplaadkaart (RFIDchip), hebben 
we deze oplader gebouwd voor 
zeer intuïtief gebruik. We hebben 
traditionele Scandinavische design
esthetiek gecombineerd met 
toonaangevende Noorse groene 
technologie. Bedacht, ontworpen en 
geproduceerd aan de westkust van 
Noorwegen.

We zetten veiligheid 
op de eerste plaats

Bij Zaptec zijn we net zo gepassioneerd over uw veiligheid als 
over elektrische energie. Zaptec Go leidt de EVoplaadmarkt op 
het gebied van veiligheid en is gecertificeerd met de hoogste 
veiligheidsnormen.

Toekomstbestendig 
en up-to-date

Zaptec Go zit boordevol stateofthearttechnologie en is 
altijd online met WiFi of 4G LTEM en blijft uptodate met 
de nieuwste functies en updates. Het enige wat u hoeft te 
doen is het opladen van uw auto en uw volgende auto, en 
uw volgende auto.

Eén maat,  
zes kleuren

Asfaltzwart Wolkwit Rotsgrijs Nachtblauw Mosgroen Houtbruin

ZAPTEC BUDDY,
DE MOBIELE LAADPAAL
Tegenwoordig zien we meer en meer elektrische auto’s op de markt.  
Dit blijft niet langer beperkt tot personenauto’s. Ook bij bussen, vracht
wagens en bedrijfswagens wordt steeds vaker voor een elektrische 
variant gekozen. Vooral die laatste categorie komt vaak op (bouw)plaatsen 
waar een fatsoenlijke laadvoorziening ver te zoeken is. Met de ZAPTEC 
Buddy, uw mobiele laadpaal, hebben wij hier de oplossing voor gecreëerd! 

ONTDEK ZAPTEC BUDDY

  Prefab aangeleverd!
  De Buddy wordt door ons prefab aangeleverd. Dat betekent   

dat u een dubbele kolom voorzien van twee laadunits ontvangt.  

Zelfs de aansluitingen zijn al gerealiseerd!

 Geschikt voor alle elektrische auto’s
  De ZAPTEC Buddy past zijn maximale lading aan, aan de 

 capaciteit van de auto’s die op dat moment aan het laden zijn.

 Behoudt de technologie van ZAPTEC laders
  Eenvoudig uit te breiden op dezelfde voeding.  

De Buddy’s zijn namelijk zelfs aan elkaar te koppelen.

 Vermogen
  Met dit systeem kan één laadpaal tot 22kW worden belast, maar kan 

 ook automatisch een lager vermogen afgeven worden. De auto is in 

  deze dus echt leidend! Dit is gebaseerd op het type auto wat aan de lader 

komt te staan en aan het aantal voertuigen dat geladen moet worden.

 Voetplaat
 De Buddy is met of zonder voetplaat aan te vragen. 
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CONTACT
Edisonstraat 87
3281 NC  Numansdorp
The Netherlands

T +31 (0)88 03 06 100

sales@eleqtron.nl
www.qcharge.eu
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