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Mercedes-Benz Trucks en EVBox Group gaan
strategische samenwerking voor
laadinfrastructuur aan
Elektrisch vervoer is meer dan alleen een nieuwe inkomstenstroom voor
Mercedes-Benz Trucks. Het bedrijf is van plan om zijn klanten een compleet
ecosysteem aan te bieden. Samen met ENGIE biedt EVBox Group
uitgebreide kennis over elektriciteit en laadoplossingen voor
vrachtwagendepots aan klanten van Mercedes-Benz Trucks.

AMSTERDAM, 20 mei 2021 — Mercedes-Benz Trucks heeft een holistisch ecosysteem

ontwikkeld met onder andere advies en infrastructuurdiensten zodat hun klanten optimaal

worden ondersteund bij de integratie en het beheer van een elektrisch wagenpark. Om dit

mogelijk te maken, is Mercedes-Benz Trucks een strategische samenwerking aangegaan met

ENGIE en EVBox Group.

"Gezien de complexiteit van de processen omtrent elektrische vervoer, is het
van cruciaal belang om de juiste koers uit te zetten voor het optimale gebruik
en de integratie van volledig elektrische vrachtwagens. We willen eventuele
zorgen van onze klanten op dit punt goed behandelen en hen tegelijk
verzekeren dat ons full-service aanbod alle toekomstige behoeften dekt."
— Andreas von Wallfeld (Hoofd Marketing, Verkoop en Services bij Mercedes-Benz Trucks)

EVBox Group focust op het laden van elektrische vrachtwagens
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De producten en diensten van EVBox Group en ENGIE Group zijn door Mercedes-Benz Trucks

uitvoerig getest op interoperabiliteit. De laadstations werden ook getest op alle huidige en

toekomstige elektrische commerciële voertuigen van Mercedes-Benz Trucks. De eActros,

bijvoorbeeld, wordt in 2021 grootschalig geproduceerd. Bovendien zijn er met het

laadbeheersysteem van Mercedes-Benz Trucks talrijke compatibiliteitstests succesvol

uitgevoerd.

Sterke partners op het gebied van laadinfrastructuur voor
elektrische vrachtwagens

Op basis van vele gesprekken tussen Mercedes-Benz en verschillende transportbedrijven is het

duidelijk dat vraagstukken met betrekking tot de laadinfrastructuur van groot belang zijn voor

wagenparkbeheerders.

Op basis van bestaande routes stelt het eConsulting-team van Mercedes-Benz Trucks een

realistisch en zinvol gebruikersprofiel van elektrische vrachtwagens op voor desbetreffende

klant. EVBox Group en ENGIE analyseren de klantdeposito's en ontwikkelen de juiste

infrastructuur en energievoorziening, inclusief slimme laadoplossingen (hardware). Beide

partners helpen bij het onderhoud van de laadstations en geven advies en technische DC-

trainingen.



"Met meer dan 10 jaar ervaring in het aanbieden van geïntegreerde
laadoplossingen voor elektrische voertuigen, kennen we het belang van
duidelijke richtlijnen, betrouwbare producten en een uitstekende service in elk
stadium van de klantreis. De elektrificatie van het wagenpark zal een
belangrijke rol spelen bij het behalen van de CO2-doelstellingen, vooral omdat
transport verantwoordelijk is voor bijna een kwart van de uitstoot van
broeikasgassen in Europa. Ik kijk er dan ook naar uit om deze samenwerking
met Mercedes-Benz Trucks en ENGIE aan te gaan. Met onze expertise zal
EVBox Group de klanten van Mercedes-Benz ondersteunen door slimme en
schaalbare laadoplossingen te leveren die bijdragen aan duurzamer transport
door heel Europa."
— Kristof Vereenooghe (CEO EVBox Group)

###

Over Mercedes-Benz Trucks



OVER EVBOX GROUP

EVBox Group is opgericht in 2010 en helpt vooruitstrevende bedrijven een duurzame toekomst op te bouwen
met het bieden van flexibele en schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen. EVBox Group maakt
elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk met een uitgebreid aanbod aan commerciële laadstations en
(ultra)snelladers van EVBox tot schaalbare laadbeheersoftware van Everon. 

EVBox Group loopt voorop in onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve laadtechnologieën in meerdere
laboratoria en fabrieken door heel Europa en Noord-Amerika. Vanuit kantoren over de hele wereld, waaronder
Amsterdam, Bordeaux, München en Chicago, werkt EVBox Group voortdurend aan een schonere toekomst voor
ons vervoer.

125 jaar geleden legden Gottlieb Daimler en Carl Benz de basis voor de hedendaagse

transportindustrie. Op het gebied van veiligheid, brandstofefficiëntie en comfort voor

bestuurders en passagiers zetten de Trucks- en Buses-afdelingen van Daimler in de afgelopen

decennia de toon voor de gehele transportindustrie. Nu is het tijd voor een volgende stap:

emissievrij, geautomatiseerd en verbonden rijden. Daimler Trucks & Buses is bezig om deze

belangrijke technologieën op grotere schaal te produceren voor alle merken, divisies en regio's.

Op deze manier wil de onderneming een belangrijke stap zetten in de richting van haar visie:

CO2-neutraal transport, ongevalvrij rijden en bijdragen aan duurzamer wereldwijd transport

van goederen en passagiers.

Over ENGIE
ENGIE loopt wereldwijd voorop in het leveren van koolstofarme energie en bijbehorende

diensten. Samen met hun 170.000 werknemers, klanten, partners en belanghebbenden zetten

zij zich in om de overgang naar een koolstofneutrale wereld te versnellen door een lager

energieverbruik en milieuvriendelijkere oplossingen. Geïnspireerd door hun doel ("raison

d'être") combineren zij economische prestaties met een positieve impact op mens en planeet,

waarbij ze voortbouwen op hun kernactiviteiten (gas, hernieuwbare energie, diensten) om

klanten competitieve oplossingen te bieden. Omzet in 2020: 55,8 miljard euro. ENGIE Group is

genoteerd op de beurzen van Parijs en Brussel (ENGI) en is vertegenwoordigd in de

belangrijkste financiële indexen (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100,

MSCI Europe) en niet-financiële indexen (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris -

Eurozone 120/ Europe 120/France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50

ESG, Stoxx Europe 600 ESG en Stoxx Global 1800 ESG).
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