
NRGkick
De mobiele 
laadoplossing.

WEBSHOP
Bezoek onze webshop: www.ev-quip.be of scan de QR-code!

MAKKELIJK
Met NRGkick kunt u uw elektrische auto overal 
opladen waar elektriciteit is. Sluit NRGkick gewoon aan 
op een stopcontact en steek de stekker in uw elektrische 
auto - klaar! U heeft geen dure extra installaties nodig. 
Bovendien kunt u met het nieuwe stekkersysteem uw 
elektrische auto ook opladen aan elk openbaar 
oplaadstation!

VEILIG
NRGkick is het veiligste laadapparaat op de markt! Het 
innovatieve Thermo-Protect temperatuurmanagement, 
een nieuwe overspannings- en onderspanningsbeveiliging, 
een geïntegreerd aardlekbeveiligingsmechanisme en vele 
andere kenmerken zorgen voor absolute bescherming bij 
het opladen van uw elektrische auto!

MOBIEL & COMPACT
NRGkick is ontworpen als een compacte thuislader die 
gemakkelijk kan worden meegenomen wanneer dat nodig 
is. Het apparaat is zo ontworpen dat maximaal vermogen 
wordt verpakt in de meest minimale behuizing. Hierdoor 
is NRGkick de ideale metgezel voor alle reizen en past hij 
gemakkelijk in elke kofferbak.

INTELLIGENTE FUNCTIES
NRGkick is waarschijnlijk het meest innovatieve 
oplaadapparaat op de markt. Veel praktische functies 
kunnen via een gratis smartphone-app worden gebruikt. 
Naast tijdgestuurd laden en automatische laadrapporten 
is het bijvoorbeeld zelfs mogelijk om via een upgrade 
met zonne-energie van de eigen fotovoltaïsche 
installatie te laden en via OCPP deel te nemen aan 
laadnetwerken. NRGkick biedt ook autonoom 
laadmanagement en is dankzij de interfaces klaar voor 
netlast management!

ontdek 'm hier!



adapter 32A 5-polig
3-fase | max. 22 kW

adapter 32A 3-polig
1-fase | max. 7,4 kW

adapter 16A 5-polig
3-fase | max. 11 kW

adapter 16A 3-polig
1-fase | max. 3,7 kW

adapter Type 2
3-fase | max. 22 kW

Meer keuzemogelijkheden voor meer flexibiliteit.
Met de adapters kunt u opladen bij elk standaard stopcontact en bij openbare oplaadstations. 
Zo kunt u van elke stroombron een oplaadstation maken. Alle adapters hebben ook volledig 
verzilverde contactdelen die zorgen voor langdurig en soepel inpluggen.

Hulpstukken

adapter huishoudelijk stopcontact
Type E+F (EU): max. 13A 
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Vragen?
Contacteer Louis! +32473501986
Louis@ev-quip.be

ontdek 'm hier!


