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OM OSS

Ladefabrikken er en kunnskapsbedrift innen lading

Vår visjon er å være en naturlig del av et fremtidig 

nullutslippssamfunn. Vi er en kunnskapsbedrift som kan “alt” 

om lading og utstyr knyttet til dette, og leverer det man 

trenger for å gjøre hverdagen så fri og enkel som mulig.
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PROBLEM

UDEKKEDE BEHOV PÅ 
MARKEDET
Antallet elektriske fartøy øker, 

og gode ladeløsninger blir et 

stadig større behov.

KUNDER

Ladeløsninger vil tiltrekke seg flere 

brukere og gjester. Synliggjøring 

på offentlige ladekart vil også ha 

god innvirkning

KOSTNADER

Unngå salgstap ved å tilby gode 

ladeløsninger til forbrukere

BRUKERVENNLIGHET

Salget av maritime fartøy har 

skutt i været og videre kraftig 

økning er forventet

REGNSKAP
Legger man til rette for 

ladeløsninger, legger man også 

til rette for inntjening på 

løsningen
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FREMTIDSRETTET
Bidra til renere havn, luft og 

kyst. Fremtidens maritime

fartøy vil være elektriske
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LØSNING

DEKK BEHOVENE

Produktene våre vil gjøre det å 

eie en elektrisk båt veldig mye 

enklere, og man tilbyr noe, 

ikke mange gjør i dagens

markedet

MÅLGRUPPE

Generasjon båteier (16-90 år)

AVKASTNING

Våre løsninger over tid vil gi 

en avkasting, da man tar 

betalt for ladetiden eller kWt

BRUKERVENNLIG

Hvert produkt gir den samme 

funksjonaliteten og brukersnittet 

mange i dag kjenner fra elbilen sin
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PRODUKTOVERSIKT

EO GENIUS
SYSTEMLADEREN

Ladeeffekt opptil 22kW 

32A, 3 fas 400V. 

Stasjonen har et lastbalansering og 

dynamisk styringssystem som fordeler den 

effekt som er tilgjengelig til enhver tid

DC HURTIGLADER

40kW til 300kW

Fleksibel, skalerbare og modulær

Betalingsløsning med: Vipps, RFID, 

App eller kredittkort

CCS & CHadeMO

Logo branding er mulig
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TILRETTELEGGELSE

Ladefabrikken sammen med 

autoriserte elektro montører 

bistår hele veien ti l et ferdig 

operativt ladesystem

TREDJEPARTS
ADMINISTRASJON

Ladefabrikken samarbeider 

flere operatører som ti lbyr 

bekymringsfri  administrasjon, 

service og support av 

ladeanlegget
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PRODUKTFORDELER

Dekke et stadig økende behov

Skape en alternativ inntektskilde

Tiltrekke nye kunder og brukere

TUSEN TAKK

Surstoffveien 5

0661 Oslo

Telefon: 22 120 150

www.ladefabrikken.no

http://www.ladefabrikken.no/

