
• COMPACT

• PORTABLE

• ROBUUST

• PLUG & PLAY

• T/M 180 KW

• INCLUSIEF AFREKENING

• SERVICE ABONNEMENT

De compacte alles-in-één behuizing maakt de 
snelladers perfect geschikt voor parkeer- en 
wagenparkomgevingen met beperkte ruimte. 
Duurzaam en in alle weersomstandigheden 
inzetbaar vanwege de robuuste behuizingen. 
De Charge Fast is portable, makkelijk te 
verplaatsen met een heftruck, via hijsoog of 
met een palletwagen. Service en ondersteuning 
kan optimaal geregeld worden via een ABB-
service abonnement (99,5% uptime). Er is 
een aantal uitvoeringen mogelijk, met of 
zonder kabel, in verschillende vermogens en 
optioneel mogelijkheden tot afrekening.

Kortom: 
duurzaam en klaar voor een toekomst waarin 
elektrisch rijden de norm wordt.

CHARGE FAST



w

22
20

800 120
0

Technische specificaties (alle modellen)

Afmetingen (BXLXH): 800x1200x2220 mm

Materiaal Frame: Staal verzinkt, robuust, zware koker-
profielen

Materiaal Kast: RVS en aluminium
Verplaatsbaar: D.m.v. heftruck, palletwagen of 

hijsoog
Vaste opstelling 
(indien gewenst):

D.m.v. 4 gaten in de bodem van 
het frame

Noodstop: Ja

LCD-touchscreen: Grafische visualisatie van het laad-
proces; hoge helderheid; 

Personalisatie: Logoplaat te poedercoaten in kleur 
eigen huisstijl

Opties m.b.t. vermogen:

Vermogen totaal:
Of te verdelen in:

50kW 120kW
2x60W

180kW
2x90W

Ingaand: CEE 125A/5p Syntax 480A
(L1-L2-L3-N-PE)

Syntax 480A
(L1-L2-L3-N-PE)

Gewicht: ca. 560 kg ca. 600 kg ca. 620 kg

Overige opties en keuzemogelijkheden:

Laadstekker: keuze CCS, CHAdeMO, 22 kW (type 2), 43kW (type 2)

Lengte kabel: keuze 3,9 m (standaard), 6,0 m of 8,0 m; of voor 22kW of 43kW: geen kabel

Mogelijkheid tot afrekenen: optioneel abonnement

Optie Service ABB: 99,5% uptime, service en ondersteuning.
Automatische upgrades en firmware-updates voor toekomstige auto’s.

Communicatie:
(afrekening en service)

keuze voor GSM, 3G, 4G

De CHARGE FAST snelladers weerspiegelen onze visie: 
kwalitatief hoogwaardig en duurzaam. 
Ze leveren gedurende hun gehele levensduur een continu en 
betrouwbaar uitgangsvermogen. Plug & play: geen omkijken 
meer naar!

Naast deze karakteristieken heeft u een aantal keuzemogelijkheden, al naar gelang uw specifieke 
behoeften en wensen. Wij adviseren u graag over alle mogelijkheden om een zo optimaal mogelijke 
en toekomstbestendige samenstelling te realiseren!

www.velload.nl  •  info@vello.nl  •   +(31)(0)316-25 15 00  •  Typograaf 14  •  6921 VB Duiven  •  NL


