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Chargepoint heeft een achtergrond in slimme energievoorziening in de
openbare ruimte. Die kennis hebben we gecombineerd met onze visie op de
mogelijkheden van duurzame mobiliteit.
Elektrisch rijden biedt talloze voordelen. Sinds geruime tijd ontwikkelen we
daarom slimme systemen om elektrisch rijden te vergemakkelijken. Met onze
kennis, ervaring en innovatieve kracht (kennisplatforms) zijn we inmiddels
uitgegroeid tot specialist in oplaadinfrastructuur.
Wij bieden u een serie kwaliteitsoplossingen voor ieder segment, die klaar
zijn voor de ontwikkelingen van de toekomst met een bewezen techniek, die in
diverse landen in Europa wordt toegepast.
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Chargepoint eBike
In een groene omgeving verwachten uw gasten een duurzame stalling voor hun elektrische fiets of scooter!
©
Met Chargepoint eBike biedt u hen de mogelijkheid hun elektrische fiets of scooter veilig te stallen én op
te laden. Terwijl zij genieten van een kopje koffie of thee op het terras, staat hun kostbare bezit veilig,
zonder kans op schade en diefstal, geparkeerd. Opladen vindt plaats door een zeer veilige oplaadtechniek.
Door deze service veranderen passanten in vaste klanten. Bovendien past dit uitstekend in uw duurzame
imago.
©

Chargepoint eBike is:


Multi functioneel
©
Chargepoint eBike is een stalling en oplaadpunt in één, geschikt voor alle elektrische fietsen en
scooters en voor het verrichten van kleine reparaties en onderhoud



Veilig
Geen beschadiging door zeer stabiele fietshouder, droog door de overkapping, beveiligd tegen
diefstal en opladen door een zeer veilige laadtechniek



Vandaalbestendig
Lader veilig opgeborgen in locker dus bestand tegen vandalisme



Gebruikersvriendelijk
Plug & play; 3 of 6 aansluitpunten; afsluiten van lockers zonder sleutel, geen sleutelbeheer



Reclame
©
Chargepoint eBike kan op verzoek bedrukt worden met een eigen reclame-uiting. Of, nog slimmer,
met een reclame-uiting van één van uw relaties. Uw stalling/oplaadpunt zorgt op die manier zelfs
voor extra inkomsten!



Toegangscontrole en betaling
Onze software biedt u de mogelijkheid de toegangscontrole en betalingsmogelijkheden te beheren.
U kunt dan gebruik maken van een pas, sleutel of via sms.



Van eenvoudig Frame tot luxe Shelter
De eenvoudige basismodule kan gemakkelijk uitgebreid worden tot een luxe uitvoering met
oplaadmogelijkheid voor fietsen, scooters en zelfs elektrische auto’s. Andere mogelijkheden zijn
o.a. koppeling met zonnepanelen, reparatiekit, gebruikersgroepen, laden op tijd, muntautomaat,
verlichting

