
HAVE AN ELECTRIFYING DAY

yeet!
 standaard laadpalen06

yeet! 

any yeet! company is working on your electrifying future



Laadoplossingen voor elektrische voertuigen tot 44kW

Onze reeks van 3,7-44kW AC laders biedt een oplossing voor 
iedere situatie en is ontworpen om maximale laadsnelheden te 
leveren terwijl de lokale netaansluiting gewaarborgd blijft. Alle 
oplaadpunten kunnen geïntegreerd worden met elk OCPP ma-
nagementsysteem, hernieuwbare energiebronnen, slimme energie- 
en thuisoplossingen en kunnen bovendien reageren op real-time 
energietarieven

Wilt u een gespecifi ceerde prijsopgave voor de levering en de 
installatie van uw laadpaal? U kunt contact met ons opnemen voor 
het inplannen van een schouwing voor de montage van uw laad-
paal of wallbox.

Na bestelling wordt u zo spoedig mogelijk gebeld door een van 
onze experts. Het installeren wordt uiteraard uitgevoerd aan de 
hand van uw wensen.

Wilt u belettering en/of borden op uw locatie, dan verzorgen wij 
dit ook voor u.

Wilt u een offerte voor het installeren van uw laadpunt?
Vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

Laden...



Laden...



Ratio Home Box

€423,00 – €665,00 excl. BTW

Laadstroom instelbaar
Kwaliteitsproduct van Ratio

Maximale belasting van 16A of 32 ampere
Leverbaar met socket of vaste kabel

Ook leverbaar met spiraalkabel
Waterbestendig IP65

Verlichte aan / uit schakelaar

Leverbaar met kWh-meter

ICU EVe Single S-Line

€649,00 – €739,00 excl. BTW

Compacte en robuuste behuizing
7,4kW 1-fase leverbaar
Zeer gebruiksvriendelijk
UTP verbonden backoffi ce
Montage aan wand of op sokkel
Met contactdoos of vaste kabel van 5 of 8 meter

tot 7,4 kW



tot 22 kW

ICU EVe Double Pro-line

€2.475,00 – €2.845,00 excl. BTW

    7 inch breed hoge resolutie color display
    Robuuste behuizing en stijlvol ontwerp

    Geïntegreerde aardlekschakelaar
    Zeer eenvoudig te bedienen

    Montage aan de wand of op paal
    Renault Z.E. Ready

ICU EVe Single Pro-Line

€975,00 – €1.548,00 excl. BTW

Compacte en robuuste behuizing
Van 3,7kW tot 22kW 1-fase of 3-fase leverbaar
Zeer gebruiksvriendelijk
Dynamic loadbalancing
SIM verbonden Backoffi ce
Montage aan wand of op sokkel
Met contactdoos of vaste kabel van 5 of 8 meter



Elinta Citycharge 

vanaf €2.882,00 excl. BTW

Geschikt voor zowel commerciële als publieke locaties

Prijswinnend design
Futuristische uitstraling met LED verlichting
Mogelijkheid om tot wel 44 kW te laden

tot 44 kW



tot 44 kW

Elinta Citycharge Mini2

€2.290,00 excl. BTW

Geschikt voor zowel commerciële als publieke locaties
    Prijswinnend design

Futuristische uitstraling met LED verlichting
Mogelijkheid om tot wel 44 kW te laden



Elinta Citycharge V2  

vanaf €4.425,- excl. BTW

Geschikt voor zowel commerciële als publieke locaties

Prijswinnend design
Futuristische uitstraling met LED verlichting
Mogelijkheid om tot wel 44 kW te laden
Load Balancing
RFID identifi catie.
Elios.it
3G • 4G • WIFI • OCPP

tot 44 kW



Installatie

Yeet! verzorgt indien gewenst de volledige installatie van uw laadpaal.
Onze gecertifi ceerde monteurs installeren op elke gewenste locatie.
Wij hebben diverse installateurs met een landelijke dekking die veel ervaring hebben met het 
installeren en monteren van laadpalen.

Laadpas

Voor het opladen van uw elektrische auto bij een publieke laadpaal heeft u een laadpas nodig. 
Wij kunnen u en laadpas bieden met de laagste transactiekosten, 0,12 euro incl. btw per laad-
beurt, geen abonnementskosten en gratis verstuurd!
De Yeet sleutelhanger is bij te bestellen voor eenmalig 5,00 excl. btw!

yeet!
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