
Ge bränsle åt framtiden, idag.

Påskynda din elektrifi eringsresa

 Skalbar
 Flexibel
 Hög eff ektivitet
 Redo för framtiden

175 kW - 350 kW (DC), 
ULTRASNABB LADDARE
Möjlighet att skala upp till 475 kW



000

Europeiska kommissionen beräknar att det kan 
fi nnas 13 miljoner elfordon på Europas vägar år 
2025. Detta antal kan vara uppe i 44 miljoner år 
2030. Laddningsinfrastrukturen måste utökas 
och ännu viktigare, den behöver en sömlös, 
tillförlitlig och skalbar lösning för att kunna 
möta Europas växande mobilitetsbehov i en 
nollenergiframtid.

Var redo att stödja denna förändring.

VEEFIL-PK, 175 kW - 350 kW (DC)
ULTRASNABB LADDARE
Prisbelönt Ev-högeff ektsladdare utformad av 
experter. Klar för smartladdning, kompatibel 
med kontaktlös betalning och redo att 
integreras med de fl esta roaming-nätverken 
runt om i Europa. Perfekt för alla typer av 
kommersiella tillämpningar, inklusive förgårdar, 
motorvägstjänster, fordonsparker och 
detaljhandels- och fritidsparkeringar. Gilbarco 
Veeder-Root står för all installation, service och 
hantering.

E-mobilitetslösningar från Gilbarco Veeder-Root 



Problemfri installation 
End-to-end-lösning och tjänster. 
Från konsultation och installation till 
operatörsutbildning och nätverkshantering.

Sömlös integration 
Sömlös integration i befi ntliga 
förgårdsekosystem, inklusive back-end-
hanteringsplattformar och försäljningsställen 
(POS). 

Enkel hantering och 
övervakning i realtid 

Valfri smart molnbaserad plattform 
för fjärrstyrning av drift, fakturering, 
energianvändning med mera.

Klar för smartladdning
"Tap & Go"-funktion för kontaktlös 
betalning. Fungerar också med de största 
roamingplattformarna i Europa för enklare 
användarbetalning.

Skalbar teknik
Redo att skala upp när det behövs. 
Varje strömenhet levererar upp till 700 
kW och kan driva upp till två Veefi l-PK-
användarenheter. Belastningen på din 
station kan enkelt hanteras med hjälp av vår 
programvarulösning.

Ultralågt underhåll
Patenterad vätskekylningsteknik och IP65-
skyddad elektronik gör att behovet av 
underhåll är nästintill obefi ntligt. Garanterad 
drift i temperaturintervallet -35 oC till 50 oC.

En säker investering
Fullständig sinnesro med vår kostnadsfria 
2-åriga garanti, som är möjlig att förlänga till 
5 år. 

Lång livslängd med ett nästintill obefi ntligt 
underhållsbehov för lägsta möjliga totala 
ägandekostnad.

Ta dina vinster till 
nästa nivå med Veefi l



Indragbart 
kabelhanteringssystem

Håller kabeln otrasslad 
och säker för användare

VARFÖR VÄLJA VEEFIL-PK?

E-mobilitetslösningar från Gilbarco Veeder-Root 

kabel
Hål

och sä

Maximal synlighet och 
säkerhet
LED-lampor fram och 
bak för att framhäva 
varumärken och 
möjliggöra enkel 
användning på natten.

Ultralågt underhåll
Patenterad 
vattenkylningsteknik och 
IP65-skyddad elektronik

Kontaktlös betalning
"Tap & Go"-funktion för 
bankkort, kreditkort samt 
telefonappar. 

Perfekt för kompakta 
utrymmen eller 

premiumutrymmen
Mindre fotavtryck än 
liknande alternativa 

laddare

Anpassade 
kampanjer och 

varumärkesprofi lering
Utbytbara UV-beständiga 

vinylomslag

Förstärk ditt varumärke
Lägg till ditt eget 

varumärke på 
den integrerade 

användarskärmen - 
15 tums LCD-färgskärm

Kompatibel med alla 
DC-kapabla EV-

laddare
CHADeMo- och CCS (SAE 

Combo)-kablar

Dynamisk 
platsenergihantering
Styr hela din stations 
energiförbrukning 
och belastningsandel, 
utan att överskrida 
leveranskapaciteten

*Veefi l-PK med 350 kW kan addera 350 km till körsträckan för ett elfordon.

20 års 
livscykel
Rigoröst fält- och 
fabrikstestade

10 minuters 
laddning
för över 300 km 
körsträcka*

150 års 
erfarenhet
inom mobilitet och 
detaljförsäljning av bränsle



MOLNBASERAD 
HANTERINGSPRO-

GRAMVARA

E-mobilitetslösningar från Gilbarco Veeder-Root

VEEFIL-PK, 175 kW - 350 kW (DC)
ULTRASNABB LADDNING
Modulär, skalbar teknik
Anpassa, uppdatera och utöka din laddningsinfrastruktur allteftersom EV-tekniken utvecklas eller 
efterfrågan växer. Uppgradera från 175 kW-laddare till 350 kW-laddare, eller från 1 eller 2 laddare till 
4 eller fl er. Möjlighet att skala upp till 475 kW för att betjäna framtida eldrivna bilar, bussar och tunga 
lastbilar.

ELEKTRICITET (AC)

ELEKTRICITET (DC)

KOMMUNIKATIONER

MOLNBASERAD 
HANTERINGSPROGRAMVARA

LADDNINGSINFRASTRUKTUR

Varje Veefi l-PK-enhet inkluderar 

en strömenhet och en styrenhet.

En strömenhet kan driva två 

Veefi l-PK-användarenheter.

VEEFIL-PK-
ANVÄNDARENHET

Ström- och styrenheter kan placeras upp till 
100 meter bort för en diskret installation på 
billigare fastigheter.

ISOLATIONSTRANS-
FORMATOR

STRÖMEN-
HETER

CENTRAL 
STYRENHET



Ge bränsle åt framtiden, idag.

Ett kraftfullt partnerskap
Ge bränsle åt framtiden, idag.

Gilbarco Veeder-Root
Vi har betjänat drivmedelsanläggningar världen över i 150 år, vilket innebär att vi förstår 
utvecklingen inom mobilitet bättre än någon annan. Från högteknologiska dispensrar och 
stationsautomatisering till molnbaserad drivmedelshantering och nu området för e-mobilitet. 
Tillsammans med Tritium skapar vi unika synergier för ett förstklassigt EV-laddningsnätverk.

Tritium
Tritium grundades år 2001 och är ledande och i framkant inom e-mobilitet. Tritiums sortiment 
av högeff ektsladdare från Veefi l innehåller patenterad och banbrytande teknik och är redan den 
föredragna lösningen för tusentals stationer, motorvägstjänster, detaljhandelsparkeringar och 
laddningsnätverk över hela Europa. 

Påskynda din 
elektrifi eringsresa idag. 

Tala med våra e-mobilitetsspecialister för en 
konsultation utan skyldighet:

gilbarco-emobility.com

euenquiries@gilbarco.com


