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E-MOBILITY + Consulting
INTELLIGENTE INFRASTRUCTUUR VOOR DE MOBILITEIT VAN MORGEN

Mobiliteit van morgen – NU AL BESCHIKBAAR
UW OPLOSSING OP MAAT - DYNAMISCH E-MOBILITYBEHEER IN EEN
FLEXIBEL STAPPENCONCEPT:

ALL INCLUSIVE

PREMIUM

BASIC

All Inclusive
+ implementatie als EPC of financiering

+ gebruikersconcept
+ planning van implementatie
+ kostenberekening

Locatieanalyse / Gebruikersanalyse
modeloverzicht (voertuigen) / Hardwareselectie
ontwerpplan / Kostenraming

/ Wagenparkanalyse
/ Advies over zuinige omgang met energie

ONDERHOUD

ADVIES
DYNAMISCH

E-MOBILITYBEHEER
SYSTEEM

GEBRUIK

AANBEVELING

INSTALLATIE

Profiteer van onze jarenlange ervaring en
bespaar op de lange termijn investerings- en
gebruikskosten.

We werken voor een met u afgesproken datum de
randvoorwaarden uit met betrekking tot uw individuele concept
voor het investeren in, alsmede het installeren en gebruiken van
de e-mobilityinfrastructuur op uw locatie of locaties.

GEBRUIKER

VERMOGEN

/ Laadeisen
/ Comfort
/ Acceptatie

/ Uitval
voorkomen
/ Infrastructuur kosten besparen

AANDACHTSGEBIEDEN BIJ

E-MOBILITY VOOR BEDRIJVEN

EXPLOITANT
/ Administratie
/ Rapportage

ENERGIE
/ Voordelige tarieven
/ Kosteneffectief en
duurzaam
/ PV ter plaatse

SOLAR CARPORT FRONIUS PETTENBACH

ONZE ERVARING IS

UW VOORDEEL

MICHAEL SCHUBERT, expert op het gebied van e-mobility bij Fronius

Gestructureerde

POTENTIEELANALYSE
KOSTENOPTIMALISATIE

PROFITEER

van onze jarenlange ervaring.

Toekomstgeoriënteerd

STAPPENCONCEPT
PLANNING WAARBIJ

ALLE ASPECTEN
in beschouwing worden
genomen
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Drie Business units, ÉÉn PAssie: technologie Die grenzen verlegt.
Wat in 1945 als eenmanszaak begon, is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming die op technologisch gebied toonaangevend is in de sectoren lastechniek, Fotovoltaiek en Acculaadtechniek. Wereldwijd hebben wij ongeveer 4.760 betrokken medewerkers in dienst. Allemaal mensen met een passie voor vernieuwing, wat ook
wel blijkt uit de 1.253 toegekende octrooien. Duurzame ontwikkeling is voor ons: groene en sociale principes omzetten in rendabele oplossingen. Als innovatief koploper zijn wij daar als geen ander toe in staat.

as17

Meer informatie over de producten van Fronius en over ons wereldwijde netwerk van handelspartners en vertegenwoordigers vindt u op www.fronius.com

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com
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We raden bedrijven aan om genoeg tijd te investeren in de
planning van de laadinfrastructuur. Hierbij is vooral een
professioneel energiebeheersysteem van belang..

Tekst en afbeeldingen komen overeen met de stand van de techniek bij het ter perse gaan. Wijzigingen voorbehouden.
Ondanks zorgvuldige bewerking geldt alle informatie zonder garantie - aansprakelijkheid uitgesloten. Copyright © 2011 Fronius™. Alle rechten voorbehouden.

/ Oplossing voor PV-energie en e-mobility
/ 130 kWp-installatie
/ 14 intelligente laadstations

