
I dag gir du gass inn i fremtiden.

Få fart på elektrifiseringsreisen i dag

Et kraftig partnerskap  
I dag gir du gass inn i fremtiden.

 9 Skalerbar
 9 Fleksible
 9 Høy energieffektivitet
 9 Fremtidsklar

175kW–350kW LS 
SUPERRASK LADER
Alternativ for oppskalering til 475 kW
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EU-kommisjonen anslår at 13 millioner 
elektriske kjøretøy kan være på veiene i Europa 
innen 2025. Dette tallet kan øke til 44 millioner 
innen 2030. Ladeinfrastrukturen må forsterkes, 
og enda viktigere er det at den trenger en 
sømløs, pålitelig og skalerbar løsning for å 
støtte Europas voksende mobilitetsbehov i en 
nullutslippsfremtid.

Vær klar til å støtte denne endringen.

VEEFIL-PK 175 kW–350kW LS 
SUPERRASK LADER
Prisbelønt og ekspertkonstruert lader for 
elektriske kjøretøy med høy effekt. Klar for 
smartlading, kompatibel med kontaktless 
betaling og klar til å integreres med de flere 
roamingnettverk rundt om i Europa. Perfekt 
for alle slags kommersielle bruksområder, 
inkludert forplasser, motorveitjenester, flåter 
og parkeringsplasser for yrkes- og fritidsbiler. 
Gilbarco Veeder-Root utfører full installasjon, 
service og administrasjon.

Løsninger for e-Mobility fra Gilbarco Veeder-Root 
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Stressfri installering 
Komplett løsning og tjenester. 
Fra konsultasjon og installasjon 
til operatøropplæring og 
nettverksadministrasjon.

Sømløs integrering 
Sømløs integrering i eksisterende 
forplassøkosystem, inkludert plattformer for 
back-end-administrasjon og salgssted (POS). 

Enkel administrasjon og 
sanntidsovervåking 

Valgfri smart skybasert plattform for 
ekstern styring av bl.a. drift, fakturering og 
energiutnyttelse.

Smartladingsklar
Tap&Go-funksjonalitet for kontaktløs 
betaling. Fungerer også med de største 
roamingplattformene i Europa, for enklere 
brukerbetaling.

Skalerbar teknologi
Klar til å oppskaleres når du trenger det. Hver 
strømenhet gir opptil 700 kW og kan betjene 
opptil to Veefil-PK-brukerenheter. Anleggets 
belastning kan enkelt administreres med 
programvareløsningen vår.

Ultralavt vedlikehold
Patentert væskekjølingsteknologi og 
IP65-beskyttet elektronikk gir så å si 
null vedlikehold. Garantert for drift i 
temperaturområdet -35 ºC til 50 ºC.

Den sikreste 
investeringen
IIngen bekymringer med to års garanti, med 
muligheten til å kjøpe en utvidelse til fem år. 

Lang levetid med så å si null vedlikehold for 
laveste totale eierkostnad.

Øk lønnsomheten 
med Veefil



Uttrekkbart 
kabelstyringssystem
Hindrer kabelfloker og 

holder dem sikre for 
brukerne

HVORFOR VELGE VEEFIL-PK?

Løsninger for e-Mobility fra Gilbarco Veeder-Root 

Maksimum synlighet og 
sikkerhet
LED-lamper foran og bak 
for å lyse opp varemerker 
og legge til rette for bruk 
når det er mørkt

Ultralavt vedlikehold
Patentert 
vannkjølingsteknologi og 
IP65-beskyttet elektronikk

Kontaktløs betaling
Tap & Go-funksjonalitet 
for bankkort, kredittkort 
samt telefonapper. 

Perfekt for kompakte 
eller premium plasser

Mindre fotavtrykk enn 
lignende alternative 

ladere

Tilpassede kampanjer 
og merkeprofilering

Utskiftbare UV-bestandige 
vinylomslag

Forsterk merket ditt
Legg til din egen 

merkeprofilering på 
integrert brukerskjerm – 

15" LCD-fargeskjerm

Kompatibel med alle 
LS-drevne elektriske 

kjøretøy
CHADeMo- og CCS (SAE 

Combo)-kabler

Dynamisk 
anleggsstrømstyring
Styr hele anleggets 
strømforbruk og 
belastningsdeling 
uten å overskride 
forsyningskapasiteten

*Veefil-PK ved 350 kW kan øke rekkevidden for et elektrisk kjøretøy med med 350 km.

20 års 
levetid
Omhyggelig testet i 
felt og fabrikk

10 min 
lading
for over 300 km 
kjøring*

150 års 
erfaring
i mobilitets- og 
drivstofforhandlerbransjene



SKYBASERT  
STYRINGSPRO-

GRAMVARE

Løsninger for e-Mobility fra Gilbarco Veeder-Root 

VEEFIL-PK 175 kW–350 kW LS 
SUPERRASK LADING 
Modulær og skalerbar teknologi
Tilpass, oppdater og utvid ladeinfrastrukturen etter hvert som teknologien for elektriske kjøretøy 
utvikler seg eller behovet vokser. Oppgrader til 175 kW lader til 350 kW, eller fra én eller to ladere til 
fire eller flere. Alternativ for å skalere opp til 475 kW for å betjene fremtidige elektriske biler, busser og 
lastebiler.

ELEKTRISITET (VS)

ELEKTRISITET (LS)

KOMMUNIKASJON

SKYBASERT 
STYRINGSPROGRAMVARE

LADEINFRASTRUKTUR

Hver Veefil-PK-enhet inkluderer en 

strømenhet og en styringsenhet.

Én strømenhet kan operere to 

Veefil-PK-brukerenheter.

VEEFIL-PK-
BRUKERENHET

Strøm- og styringsenheter kan plasseres 
opptil 100 m unna for en diskret installasjon 
på en rimeligere eiendom.

SKILLETRANS-
FORMATOR

STRØMEN-
HETER

SENTRAL 
STYRINGSENHET



I dag gir du gass inn i fremtiden.

Et kraftig partnerskap  
I dag gir du gass inn i fremtiden.

Gilbarco Veeder-Root
I 150 år har vi betjent og støttet verdens forplasser. Det betyr at vi forstår mobilitetens 
forandring bedre enn noen andre. Fra høyteknologiske dispensere og forplassautomatisering 
til skybasert drivstoffadministrasjon og nå – e-Mobility-området. Sammen med Tritium briner vi 
unike synergier for et ladenettverk for elektriske kjøretøy som er best i sin klasse.

Tritium
Tritium ble etablert i 2001, og er ledende innen og i frontlinjen når det gjelder e-Mobility. 
Tritium har innarbeidet patenterte teknologier og teknisk avanserte løsninger, og 
utvalget av Veefil-ladere er allerede den foretrukne løsningen for tusenvis av forplasser, 
motorveitjenester, parkeringsplasser og ladenettverk rundt om i Europa. 

Få fart på elektrifiseringsreisen 
i dag. 

Snakk med e-Mobility-spesialistene våre om en 
uforpliktende konsultasjon:

gilbarco-emobility.com

euenquiries@gilbarco.com

VEEFIL-PK 175 kW–350 kW LS 
SUPERRASK LADING 
Modulær og skalerbar teknologi


