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50kW DC-
SNABBLADDARE
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50kW DC-snabbladdare 
30 min laddning = 100 km körning 

(uppskattning)

Utöka dina stationsbutiksintäkter när 
förare utnyttjar möjligheten att handla 

och ladda sina batterier på plats.

Stick ut från konkurrensen och bygg 
lojalitet i takt med att EV-laddare blir 

mer och mer populära.

Vätskekylning och vädertätt hölje för 
minimalt underhåll i alla förhållanden.

Hög anpassningsbarhet och 
gränssnittsalternativ för sömlös 

integration på din station.

Mer än 100 år efter att det första batteridrivna 
fordonet började användas, förändras den globala 
mobilitetsmarknaden snabbare än någonsin tack vare 
e-mobilitetsrevolutionen.

År 2025 kommer det att fi nnas uppskattningsvis 
11 miljoner elfordon på vägarna världen över, eftersom 
förare väljer grönare, mer ekonomiska motorlösningar. 
Utmaningen har startat för att utveckla en infrastruktur 
för laddare och Gilbarco Veeder-Root tillhandahåller nu 
den perfekta lösningen för stationsägare som vill vara 
med i utmaningen – och vinna.  

Snabbladdning 
på språng.

Den perfekta lösningen 
för varje station.
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Varför Veefi l?
Minimalt fotavtryck

o Veefi l-RT är världens mest
slimmade DC-snabbladdare.
Sparar uppskattningsvis 50 % mer
premiumutrymme jämfört med andra
DC-snabbladdare.

o Den kompakta Veefi l-RT kan placeras
där andra DC-snabbladdare inte får
plats. Utöka dina platsalternativ och
maximera parkeringspotentialen.

Mycket lätt 
o Veefi l-RT väger bara 165 kg. Det är

mer än hälften så mycket som andra
DC-snabbladdare, som väger mellan
350 kg - 600 kg.

o Veefi l-RT är enklare och billigare att
transportera, hantera och installera
- för hand. Inga kranar eller stora
betongfundament krävs, vilket sparar
värdefull tid och pengar.

Ökad tillförlitlighet  
o Veefi l-RT har unik och patenterad

vätskekylningsteknik. Till skillnad från
andra luftkylda laddare, eliminerar
Veefi l-RT behovet av att rengöra
och byta ut dammiga luftfi lter. Det
innebär att du kan dra nytta av både
maximal tillförlitlighet och minimalt
underhåll.

o Helt förseglad, IP65-skyddad
elektronik. För förstklassig
prestanda även i de mest extrema
miljöförhållandena.

En säker investering  
o Fullständig sinnesro med vår 

kostnadsfria 2-åriga garanti, 
som dessutom är möjlig att 
förlänga till 5 år.

Maximal tillgänglighet  
o Veefi l-RT talar ett universellt

språk med sitt enkla och intuitiva
användargränssnitt. Upplysta
ikoner leder användaren genom
laddningsprocessen för den ultimata
användarvänligheten.

Ladda
om dina 
aff ärsvinster 
med Veefi l



TEKNISKA FUNKTIONER
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Trådlös 3G/4G-
kommunikation

LED-säkerhetslampor 
fram och bak

Hållbart UV-beständigt 
polykarbonathölje

Nödstoppsknapp

Kylarpanel

RFID-kortläsare

CCS
(SAE Combo)

Varumärkesanpassat 
vinylomslag

Universellt 
gränssnitt

Basplatta 
i aluminium

CHADeMO
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Snabbladdaren 
Veefi l-RT DC:
en kraftfull 
sammanslagning 
av två branschledare, 
med unika synergier 
för en förstklassig 
EV-laddningslösning 
för förgårdsägare och 
operatörer. Vi är Gilbarco 
Veeder-Root och Tritium 
Technologies, och 
tillsammans ger vi kraft åt 
framtiden för din station. 

Tritium är dedikerade till att skapa en lyckad 
laddningsupplevelse för elfordon. 
Tritium grundades år 2001 och är en global ledare 
i utvecklingen och tillverkningen av utrustning för 
EV-laddning. Med en kärna av innovationer och ledande 
ingenjörskonst har Tritium en växande närvaro världen över, 
med installationer i över 26 länder globalt samt kontor på 
3 kontinenter. 

Gilbarco Veeder-Root har över 
150 års erfarenhet av att förse 
drivmedelsförsäljningsbranschen med de 
senaste stationslösningarna. 
Veefi l-RT är det senaste tillägget till Gilbarco Veeder-Roots 
sortiment av integrerade system för en sömlöst ansluten 
station. Som en del av den framgångsrika företagskoncernen 
Fortive, tillämpar Gilbarco Veeder-Root sina sedan länge 
etablerade och fortgående förbättringsprocesser för att 
föra in fokus och visioner till området för e-mobilitet.  Med ett 
långtgående arv som branschledare inom säkerhet, kvalitet 
och stabilitet, är Gilbarco Veeder-Root välpositionerade för 
att säkerställa fortgående investeringar och avancemang 
inom teknologin för e-mobilitet. 

Ett kraftfullt partnerskap
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Är du redo för att gå med 
i e-mobilitetsrevolutionen?
Upptäck hur du kan ta dina vinster till nästa nivå med 
Snabbladdaren Veefi l-RT DC.

Tala med din Relationship Manager eller 
besök www.gilbarco.com/eu/e-mobility
för mer information.

E-mobilitetslösningar från 
Gilbarco Veeder-Root 

www.gilbarco.com/eu/e-mobility


