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Complete collectie high-end laadstations voor elektrische auto’s,
vrachtauto’s en scooters
Veilig, deskundig en betrouwbaar geplaatst door gecertificeerd installateur
Klimaatbewust statement: op uw parkeerterrein of pal voor uw deur
Uitvoerbaar met uw eigen logo, in uw eigen huiskleuren
Uitbreidbaar met mobiele bediening, identificatie, betaalfuncties en meer
Voorbereid op de toekomst: Europese standaard Mode 3 type
2-contactdozen. Uiteenlopende capaciteiten van 16 tot 63 A.
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e-Station:
uw groene visitepaaltje

Elektrisch rijden begint met je eigen e-Station
Steeds meer ondernemers gaan voor groen.
Logisch, duurzaamheid is een concurrentiewapen. Elektrische auto’s en scooters dragen
daaraan bij en kunnen als rijdende reclameborden uitdragen hoe groen uw organisatie
denkt en doet. Nu kunt u dit toekomstgerichte
imago niet alleen compleet maken, maar ook
zichtbaarder. Met uw eigen groene e-Station.
Pal voor uw deur of op uw parkeerterrein.

- Storingsdiagnose op afstand. Alle vormen
van service en onderhoud.

Een complete collectie oplaadstations
Groen is niet zomaar de huiskleur van Visser
Elektrotechniek. Wij voelen ons groen, hebben
alle milieucertificaten en leveren steeds meer
duurzaamheidsdiensten. En nu ook een complete collectie oplaadstations voor elektrische
auto’s en scooters. Deze producten behoren
niet alleen technologisch tot de top, maar
onderscheiden zich ook door een high-end
design.

Iedereen een eigen e-Station
Wie elektrisch rijdt, vecht mee tegen de
klimaatverandering. De e-Station maakt dat
zichtbaar: het bewijs dat u duurzaam en
toekomstgericht denkt. Wie wil dat niet? Van
reclamebureau tot hotel, van advocatenkantoor tot parkeergarage, van ziekenhuis tot
particulier: iedereen een eigen e-Station.

e-Station: geen contactdoos,
maar oplossing
Alle topmerken laadstations vindt u bij ons.
Wij leveren u echter geen contactdoos op
een paal, maar een compleet geïnstalleerde
oplossing: de e-Station. Maatwerk en speciale
voorzieningen zijn immers bijna altijd nodig.
Bovendien hebt u mogelijk een reeks eigen
wensen, die wij technisch graag voor u realiseren. Op een veilige, deskundige, betrouwbare
en duurzame manier.
Alles kan: u beslist
- Pontificaal op een rvs-paal, mooi in het
zicht. Aan een fraaie wandbeugel. Of direct
aan de muur.
- Optioneel: aan/uit-schakelen met leeskaarten, sleutelhanger of mobiele telefoon.
- Uitbreidbaar met betaal- en ID-functies. Beheer- en rapportagefuncties, ook real-time.

Uw identiteit
Uw investering in een groene uitstraling
rendeert nog sneller als uw identiteit direct
duidelijk is. Daarom kunt u uw e-Station onderscheiden met uw logo en zijn ze leverbaar
in talloze kleuren.

De prijs
De prijs van een e-Station bestaat niet alleen
uit een laadstation. In de regel komen er
kosten bij voor installatie-, graaf-, herstel- en
configuratiewerk. Ook uitbreidingen, opties en
ontwerpaanpassingen (kleur, logo) bepalen de
kosten mee. Hoe dan ook, wij geven u altijd
een duidelijke prijs vooraf. Trouwens, vergeet
niet dat uw e-Station zich kwalificeert voor de
milieu-investeringsaftrek (Vamil/Mia), die leuke
besparingen oplevert.

Opladen maar
- elektrische en plug-in hybride auto’s
- scooters, snorfietsen
- scoot- en brommobielen
- campers en vaartuigen
De toekomst
De toekomst: daar ging het om! U hoeft
zich daarover echter geen zorgen te maken
met een e-Station. Die is namelijk modulair
opgebouwd, dus eenvoudig aanpasbaar, en
uitgevoerd met de laatste Mode 3 type
2-wandcontactdoos.
Meer weten of advies nodig?
In de praktijk stelt elektrisch rijden vaak specifieke oplaadtechnische eisen. Als specialist kunnen wij u daarover
adviseren. Een kwestie van even bellen. Of maak een afspraak voor een bezoek aan onze showroom. Aan de
hand van de laatste modellen en toepassingen bespreken we graag wat uw wensen zijn en hoe wij ze kunnen
waarmaken.
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