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EVBox wint gerenommeerde CES Innovation
Award
Amsterdam, 6 december, 2018 – EVBox, fabrikant van laadpalen voor elektrische voertuigen,

heeft de CES Innovation Award gewonnen. De International Consumer Electronics Show (CES)

is een grote technologiebeurs die elk jaar in Las Vegas wordt georganiseerd. EVBox won de prijs

met zijn Level 2 laadstation in de categorie Smart Energy.

De markt voor laadoplossingen voor elektrische aangedreven voertuigen groeit ontzettend snel.

Het van oorsprong Nederlandse EVBox is een wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor

elektrische auto's en gerelateerde software. Met de nieuwe Level 2 charger gaat EVBox de

commerciële markt bestormen.  Met zijn eigentijdse ontwerp past dit nieuwe laadstation

gemakkelijk in de omgeving. De laadpaal noviteit beschikt over de volgende specificaties:

Eenvoudige installatie, service en onderhoud door middel van een modulaire lay-out

Duurzaam gebouwd

De laadpaal kan weersomstandigheden verdragen van -30 tot +60 graden Celsius).
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OVER EVBOX

EVBox is wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto's en gerelateerde software. Met ruim
60.000 laadpunten in meer dan 45 landen, wil EVBox mobiliteit verduurzamen door haar laadoplossingen
wereldwijd aan te bieden. EVBox heeft kantoren in Amsterdam, Antwerpen, Kopenhagen, Oslo, Milton Keynes,
Madrid, München, Parijs, Bordeaux, New York en Los Angeles. Sinds maart 2017 is EVBox een onderdeel van
ENGIE.

Geïntegreerd kabelbeheersysteem met automatische intrekking voor gebruiksgemak

Kan vier voertuigen tegelijk laden (7,4 kW)

Intuïtief, responsief touchscreenscherm met NFC-betaling

Level 2 kan ook worden aangesloten op externe backoffices en laadplatforms.

De verduurzaming van de mobiliteit maakt een razendsnelle ontwikkeling door.
Met deze laadpaal kunnen we de groei het hoofd bieden. Het winnen van deze
prijs is een bevestiging dat we de goede weg zijn ingeslagen. Tijdens CES
presenteren we de volgende generatie van laad oplossingen in het 'Smart
Cities' gebied van CES.
— Job Karstens, PR Manager EVBox
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