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ÎNCĂRCĂTOR RAPID 
50 KW C.C., pentru 
vehicule electrice

Soluții e-Mobility de la Gilbarco Veeder-Root



Încărcător rapid 50 kW c.c.,
pentru vehicule electrice 

30 min. de încărcare =
parcurgeți 100 km (aproximativ)

Obțineți venituri mai mari cu c-store, 
în măsura în care conducătorii auto au 

oportunitatea să facă cumpărături și să-și 
reîncarce bateriile la fața locului.

Distingeți-vă de concurență și fi delizați-vă 
clienții pe măsură ce vehiculele electrice 

devin tot mai populare.

Răcire cu lichid și carcasă rezistentă la 
intemperii, pentru o întreținere redusă în 

orice fel de condiții.

Un grad înalt de particularizare și opțiuni 
de interfață, pentru o integrare fără 

probleme în stația de alimentare pe care 
o aveți.

La mai mult de 100 de ani după ce primul vehicul de 
serie alimentat de baterii a pornit la drum, piața globală 
de mobilitate se schimbă mai repede decât oricând, fi ind 
confruntată cu revoluția e-Mobility.

Până în anul 2025, va exista un număr estimat de 11 milioane 
de vehicule electrice pe drumurile din întreaga lume, pe 
măsură ce șoferii vor opta pentru soluții de motorizare mai 
economice și ecologice. Cursa are ca scop dezvoltarea unei 
infrastructuri de stații de încărcătoare, iar Gilbarco Veeder-
Root furnizează acum soluția perfectă pentru deținătorii de 
stații de alimentare. ca ei să se alăture cursei și să câștige.  

Încărcare rapidă 
când vă afl ați la 
drum.

Soluția perfectă pentru 
orice stație de alimentare.
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Reîncărcați-vă
profi turile afacerii 
cu Veefi l

De ce Veefi l?
Amprenta cea mai mică

o Echipamentul Veefi l-RT este încărcătorul
rapid de c.c. cel mai zvelt din lume.
Economisiți aproximativ 50% din spațiul
valoros, comparativ cu alte Încărcătoare
rapide de c.c.

o Echipamentul compact Veefi l-RT încape în
locuri în care alte Încărcătoare rapide de
c.c. nu pot. Crescându-vă astfel opțiunile
de amplasare la fața locului și mărind
capacitatea de parcare.

Cel mai ușor 
o Echipamentul Veefi l-RT cântărește doar

165 kg. Ceea ce înseamnă mai puțin de
jumătate din greutatea altor Încărcătoare
rapide de c.c., care cântăresc undeva între
350 și 600 kg.

o Echipamentul Veefi l-RT este mai ușor
și mai ieftin de transportat, manipulat și
instalat – doar cu ajutorul mâinilor. Nu sunt
necesare macarale sau fundații mari din
beton, economisind în acest fel timp și
bani.

Fiabilitate sporită
o Echipamentul Veefi l-RT oferă o tehnologie

brevetată unică de răcire cu lichid. Spre
deosebire de alte încărcătoare răcite cu
aer, stația Veefi l-RT elimină necesitatea
curățării și înlocuirii fi ltrelor de aer prăfuite.
Astfel că puteți benefi cia de fi abilitate
maximă, cu o minimă activitate de
întreținere.

o Complet etanșat, cu partea electronică
protejată de gradul IP65. Cel mai
performant din categoria sa, chiar și în
condiții extreme de mediu.

Cea mai sigură investiție  
o Veritabilă liniște interioară cu garanția 

noastră gratuită timp de 2 ani, având în 
plus opțiunea de a o prelungi la 5 ani.

Accesibilitate maximă  
o Echipamentul Veefi l-RT se exprimă

într-o limbă universală, prin intermediul
Interfeței simple și intuitive cu utilizatorul.
Pictogramele iluminate ghidează
utilizatorul în cadrul procesului de
încărcare, pentru o veritabilă simplitate în
utilizare.



CARACTERISTICI TEHNICE
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Comunicații 
fără fi r 3G/4G

Iluminat de siguranță 
față și spate cu LED

Buton pentru 
Oprire de urgență

Panoul radiatorului

Cititor de card RFID

CCS
(SAE Combo)

Folie particularizată 
din vinil pentru afi șarea 

mărcii

Interfață 
universală

Placă de bază 
din aluminiu

CHADeMO

Carcasă durabilă din 
policarbonat rezistentă 
la UV
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Încărcătorul rapid cu c.c. 
Veefi l-RT: o fuziune puternică 
între doi lideri în domeniu care 
aduce sinergii unice pentru 
o soluție de încărcare EV cu
adevărat cea mai bună din
clasa sa pentru proprietari și
operatori ai zonelor din față.
Suntem Gilbarco Veeder-
Root și Tritium Technologies;
împreună ne propunem să
vă energizăm viitorul zonei de
alimentare.

Compania Tritium este hotărâtă să vă 
asigure succesul în activitatea de încărcare a 
vehiculelor electrice. 
Fondată în 2001, Tritium este un lider global în dezvoltarea și 
fabricarea de echipamente de încărcare EV. Având la bază inovații 
și prelucrări de ultimă generație, Tritium are o prezență în creștere 
pe plan mondial, cu instalații în peste 26 de țări și birouri pe 3 
continente.

Gilbarco Veeder-Root contribuie cu o 
experiență de peste 150 de ani în domeniul 
comercializării produselor petroliere și cu cele 
mai recente soluții pentru zonele de alimentare. 
Veefi l-RT este produsul cel mai recent adăugat în portofoliul 
Gilbarco Veeder-Root de sisteme integrate pentru o conectare 
simplă a zonei din față. Ca parte a grupului de companii de succes 
Fortive, Gilbarco Veeder-Root aplică procesele sale de îmbunătățire 
stabilite cu mult timp în urmă pentru a duce concentrarea și 
viziunea spre spațiul e-Mobility. Cu o moștenire serioasă ca lideri în 
domeniile siguranței, calității și fi abilității, Gilbarco Veeder-Root este 
o companie bine poziționată pentru a asigura investiții continue și
progrese în tehnologia e-Mobility.

Un parteneriat puternic
Alimentăm viitorul începând de azi.
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Sunteți pregătit să vă alăturați 
revoluției e-Mobility?
Descoperiți cum vă puteți întări profi turile cu 
încărcătorul rapid cu c.c. Veefi l-RT.

Vorbiți cu Managerul dvs. de relații 
comerciale sau vizitați
www.gilbarco.com/eu/e-mobility
pentru a afl a mai multe informații.
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