RENAULT TRUCKS MASTER Z.E. & DE CUBE:
100% FUTUREPROOF

MASTER Z.E. SERVICE
ALTIJD DICHTBIJ

1 M.S. DE VRIES
2 NIJWA GROEP
3 VAN DER LINDEN VAN SPRANKHUIZEN BEDRIJFSWAGENS
5 HARBERS TRUCKS

9 BAS TRUCK CENTER

6 VAN DIJK TRUCKS

10 BLUEKENS TRUCK EN BUS

7 PAASHUIS BEDRIJFSWAGENS

11 VOLVO GROUP TRUCK CENTER HULST B.V.

8 FLEETSALES RENAULT TRUCKS

12 NEBIM

Master Z.E. servicedealer-locatie

renault-trucks.nl
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4 VOLVO GROUP TRUCK CENTER

renault-trucks.nl

DE CUBE: HET LAADPUNT VOOR DE TOEKOMST
IS NU BESCHIKBAAR!
Voor de Renault Trucks Master ZE hebben wij een complete en unieke laadoplossing
voor u. In samenwerking met 1st in Charge presenteert Renault Trucks u De Cube; zo
klein als een lunchdoos én te customizen naar uw wens.

WAT DOET HET EVI LAADSYSTEEM?
1st in Charge heeft een laadsysteem voor elektrische auto’s ontworpen waarbij een oneindig aantal
Cube’s op één intern embedded energiedistributiesysteem aangesloten (kunnen) worden.
Deze EVI (Electronical Vehicle Intelligence) is anders dan bij de al bestaande systemen:
hierbij is het 1:1, dus één krachtstroomaansluiting per één laadsysteem.

PRIJZEN CUBE’S
De prijzen van De Cube’s:
n 1 enkele aansluiting met socket zonder Smart 						
€ 695,00
n 1 enkele aansluiting met 5 meter kabel zonder Smart 					
€ 841,00
n Smart met socket (meten huis etc. of dynamisch laden)					
€ 1.045,00
n Smart met 5 meter kabel								€ 1.045,00

Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW en aansluitkosten

Door deze oplossing wordt een beter rendement uit de laadsystemen gehaald door de op te laden auto’s.
Dit, in combinatie met de gebruiksvriendelijke userinterface – gecreëerd met o.a. LED-verlichting – zorgt
dat het stroomverbruik laag en efficiënt is. Alles als bijdrage aan de toekomst van duurzame mobiliteit!

DE CUBE - SOCKET MET SNOER COMPLEET
De Cube is een geheel unieke laadoplossing op de markt voor elektrische auto’s!
Zo klein als een lunchdoos én te customizen naar uw wens.

SERVICE EN ONDERHOUD
1st in Charge biedt voor haar laadpunten een volledig programma: zij leveren en installeren
de 1st Cube’s én verzorgen de data-afhandeling en de daarbij benodigde verrekeningen met de leveranciers.
Voor service en onderhoud van de laadpunten biedt 1st in Charge een abonnement aan.

INSTALLATIE
DYNAMISCH LADEN IN COMBINATIE MET EVI
Met EVI wordt de krachtstroom verdeeld over de Cube’s. Zo wordt de krachtstroom van De Cube
waarvan de elektrische auto al volledig is opgeladen doorgestuurd naar de overige Cube’s. Zo behaalt u
een optimaal rendement over uw oplaadpunten. Maar ook thuis kunt u onbezorgd dynamisch laden
doordat De Cube de stroom gebruikt die beschikbaar is. Zo kunt u gebruikmaken van uw wasmachine
en oven, maar tegelijkertijd ook uw auto opladen.

DEDICATED LADEN
Bij dedicated laden gebruikt De Cube de stroom die beschikbaar wordt gegeven.
Hierbij wordt er niet gemeten en verdeeld. Dit is van toepassing wanneer er 1 gehele groep
beschikbaar is voor het laden van de auto.

Bij 1st in Charge heeft u zelf de keuze met betrekking tot de installatie van het product. Zo kunt u bij 1st in Charge
kiezen om dit door uw huisinstallateur uit te laten voeren, door externe aannemer de BAM of zelfs het eigen installatie team. Zusterbedrijf DMI E-Techniek is gespecialiseerd in elektrotechniek, wat betekend dat u met DMI E-Techniek
niet alleen een erkende installateur in huis haalt, maar vooral ook één met een specialisatie richting E-Mobility.

CONTACT
Wilt u meer te weten komen over de producten van 1st in Charge of wilt u een advies op maat?
Neem dan gerust contact op met één van de 1st in Charge-adviseurs.
1st in Charge						DMI E-Techniek B.V.
Pascalbaan 1						Albert Einsteinweg 4
3439 MP Nieuwegein					
8218 NH Lelystad
Erik-Jan Veeren		
Anthony van der Heijden

06-57882458
06-52245038

T 088-0110297
E renault-trucks@1stincharge.com
W 1stincharge.com						W 1stincharge.com/installatie/

