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EVBox heropent gemoderniseerde fabriek in
Bordeaux van snellaadstations voor elektrische
auto’s
Met de nieuwe fabriek zal EVBox vanaf komend jaar de productie van
snelladers kunnen verhogen naar 450 laders per maand, en tot 100 extra
banen in de regio creëren.

Bordeaux, 26 november 2019 - Afgelopen vrijdag was de feestelijke heropening van de

EVBox fabriek in Bordeaux (Frankrijk). Hier richt EVBox zich op de productie van snelle (DC)

en ultrasnelle (HPC) laadstations, evenals onderzoek in nieuwe technologieën zoals V2G

(Vehicle-to-Grid). De fabriek in Bordeaux werd in juli 2018 overgenomen door EVBox en

sindsdien is de productie snel gegroeid. Dankzij de uitbreiding en renovatie kan de fabriek nu

beter aan de stijgende vraag naar snelladers voldoen.

Tijdens de heropening verwelkomde EVBox, dat onderdeel is van ENGIE, ongeveer 80 gasten

en partners uit de transport sector om dit moment te vieren met toespraken van, onder andere,

Kristof Vereenooghe (CEO EVBox), Eric Stempin (Directeur Bordeaux fabriek), Alain Rousset

(President van de Nouvelle-Aquitaine regio) en een rondleiding door de nieuwe fabriek.
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Peter van Praet (COO EVBox), Kristof Vereenooghe (CEO EVBox) en Eric Stempin (Directeur

EVBox Bordeaux fabriek)

Wereldwijd marktleider in snelladers
Door de groeiende populariteit van elektrische auto’s, is ook de vraag naar snelle en ultrasnelle

laadoplossingen exponentieel gegroeid. Snelladers zijn vooral van belang op plekken waar een

EV-bestuurder slechts voor een korte periode blijft (bijvoorbeeld langs de snelweg) of waar snel

bijladen essentieel is (bijv. bij taxibedrijven). Ter referentie: met ultrasnel laden (350 kW) kan

een EV potentieel in minder dan 15 minuten 400 km aan bereik bijladen - de tijd die nodig is

om een kopje koffie te halen.

Tot nu toe produceerde en leverde de EVBox-fabriek in Bordeaux, waar momenteel 120 mensen

werken, wereldwijd meer dan 1,500 snelle oplaadstations per jaar (100.000 oplaadstations in

totaal).
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OVER EVBOX

EVBox is de internationale leverancier van laadinfrastructuur en laadbeheersoftware voor elektrische auto’s. Als
de dochteronderneming van ENGIE, heeft EVBox vandaag meer dan 100.000 laadpunten in 55 landen
geplaatst. Met behulp van slimme en schaalbare (snel)laadoplossingen voor onderweg, op het werk en thuis,

De eMobility sector groeit snel en vooral in 2020 verwachten we een enorme
stijging in de vraag naar EV-laadoplossingen. Met onze gerenoveerde fabriek
in Bordeaux hebben we onze productiecapaciteit van snellaadstations meer
dan verdriedubbeld naar 5000 laders per jaar. We zullen ons productaanbod
blijven uitbreiden, terwijl we ook de investeringen in R&D blijven verhogen
zodat we de voorlopers zijn en blijven in nieuwe technologieën en innovaties.
— Kristof Vereenooghe, CEO van EVBox

Gerenoveerde EVBox fabriek in Bordeaux



draagt EVBox bij aan een emissievrije toekomst voor ons dagelijks vervoer. Ga voor meer informatie naar
evbox.nl.
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