Green Future
Out of The Box

Möt framtiden
tillsammans med oss
Framtidens energilösningar för fordon kommer
till stor del att baseras på el och smarta laddlösningar. Därför är vi på El Bil Box rätt företag
att se till så att din verksamhet är förberedd
och laddad för framtiden. Sedan 2018 har vi
byggt vårt företag med visionen om att vara
effektiva, innovativa och kundorienterade. Detta
genomsyrar vår organisation i alla uppdrag
som vi tar oss an.
Vår målsättning är att skapa framtidssäkrade,
skräddarsydda, högkvalitativa, estetiska och
kostnadseffektiva laddlösningar för våra kunder. Vi är specialiserade inom installationer och

projektering av laddstationer och har lösningar
som passar alla typer av verksamheter, oavsett
storlek och förutsättningar. Då vi har en framstående position på marknaden har vi idag ett
30 tal anställda i vårt professionella team, som
täcker ditt behov genom hela processen, från
start till mål. Eftersom att vi har stor erfarenhet
av arbete inom hållbara energilösningar, kan
vi säkerställa att vi ständigt ligger i framkant
gällande utvecklingen av smarta och kostnadseffektiva lösningar. Vi brinner för att vara med
och bidra till en klimatsmart framtid, låt oss
göra det tillsammans!
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Vi täcker ditt behov
– oavsett förutsättningarna
Samhället har ställt in kursen mot en framtid som präglas av grön energi. Vi går längst fram i ledet
och utvecklar den tillsammans med dig. För oss är det viktigt att kunna tillhandahålla en heltäckande
service med en slutprodukt som matchar ditt behov. Det krävs att man har kunskap och erfarenhet
av installationslösningar och arbetsprocessen, vilket vi har på El Bil Box. Vi erbjuder alla våra kunder:
•

Framtidssäkrade, högkvalitativa och kostnadseffektiva installationer och laddlösningar.

•

Bekymmersfri installationsprocess med ABT 06 och professionella medarbetare för varje
delmoment.

•

Högteknologiska svenska laddstationer som ägs av Q8, Skellefteå Kraft och Swedbank

•

Snabb leveranstid och effektiv installationsperiod

•

Gedigen erfarenhet med många goda referenser

•

Kostnadseffektivitet: inga kostnader eller abonemang efter installationen. Gratis app och
molntjänst samt överföring av CSV-filer till ekonomiska förvaltare

•

Trygghetspartner för framtiden: El Bil Box som officiell servicepartner för Charge Amps
laddstationer och våra kunder

•

För styrelsen: kontroll men ingen adminstration!

Tillsammans
jämnar vi ut
effektkurvan
Den ökande mängden av höga
effektuttag utmanar elnäten. 0
Enegics dynamiska lastbalansering
jämnar ut effektkurvan i allt från
sommarstugan upp till större
fastighetsbestånd.

enegic.com

El Bil Box är din självklara partner
och Charge AMPS är den
självklara produkten
Sedan 2021 är vi stolta över att ha fått förtroendet från CHARGE AMPS att vara deras officiella
servicepartner i hela Sverige. Vi servar således
alla Charge Amps laddstationer, oavsett vilket
företag som har utfört installationen.
Vi installerar alla högkvalitativa, svenska laddstationer från Charge Amps som redan är
förberedda för morgondagens laddbara bilar
och för den nya tekniken. Laddstationerna
testas kontinuerligt för att fungera perfekt i

Charge Amps Aura

En laddstation med dubbel laddkapacitet.
Charge Amps Aura är en laddstation i toppklass
som med två 22 kW-uttag är en perfekt lösning
för hemmet eller platsen där det finns behov av
att ladda två elbilar samtidigt.
•
•
•
•
•
•
•

Uppkopplad med molntjänst
2 x 22 kW, men kan ställas ner till valfri effekt
Lastbalansering mellan uttagen
Installationseffektiv
ISO15118-förberedd
Skapad av återvunnen aluminium
Uppkoppling via WiFi

Charge Amps Halo

En smart laddstation för bilen i ditt hem
Genom smart mjukvara hjälper Charge Amps
Halo dig att uppnå optimal laddning för din elbil.
Förutom en fast laddkabel som laddar 3,7–11 kW
har den dessutom ett extra schukouttag för elcykel
och motorvärmare. Genom sin stilrena design i
återvunnet aluminium, guidande LED-belysning och
flexibla laddkabel som är böjbar ner till hela -25°C
är det en komplett laddstation skapad för vårt hårda
nordiska klimat.
•
•
•
•
•

Uppkopplad med molntjänst
Skapad av återvunnen aluminium
7,5 m fast kabel
Extra schukouttag
3,7–11 kW

vårt utmanande nordiska klimat och uppfyller
alla tekniska säkerhetsnormer och standarder
för en trygg laddning. Charge Amps laddstationer är användarvänliga och den kostnadsfria
molntjänsten med tillhörande applikation underlättar vardagen och erbjuder din verksamhet en omfattande översikt och kontroll av alla
inkluderande funktioner. Svensk stilfull industridesign som uppfyller sitt syfte, samtidigt som
den bidrar till ett hållbart samhälle.

Charge Amps

Smart charging, made easy.
Laddstationer producerade i Sverige för hem och kommersiellt bruk,
uppkopplade via molnet med en unik väldesignad elegans. Hållbarhet,
ekonomi och teknik som erbjuder såväl bostadsrättsföreningar som
lokal- och bostadshyresgäster ett mervärde. Väggmontage eller
på stolpe. Framtidssäkrade lösningar för laddning med solceller.
Charge Amps Cloud är marknadens kanske mest innovativa
molnlösning. Med tre olika administrationsnivåer kopplar den
ihop alla laddstationer och är enkel att integrera med andra
lösningar. Tekniska inställningar, konfigureringar och
automatiska mjukvaru-uppdateringar görs via molnet.
Schemalägg laddning, kontrollera laddstationerna,
ta ut manuella rapporter eller sätt upp automatiska
rapporter. Du får även en översikt över statistik,
lastbalansering och effektvakt – den enhet som
rapporterar in förbrukningen för externa förbrukare.
Charge Amps har sedan 2012 utvecklat
laddlösningar för hem och kommersiella miljöer.
Alla våra produkter är utvecklade för vårt nordiska
klimat och producerade i Sverige.

Välkommen att läsa mer om våra laddlösningar
genom att skanna QR-koden nedan.

chargeamps.com

Klimatsmarta samarbeten
Idag har vi över 4 500 laddstationer installerade och allt fler verksamheter väljer idag att satsa på
ett mer hållbart energialternativ för fordon. Vi värdesätter alltid effektiva samarbeten och här kan
du läsa mer om två av våra framgångsrika projekt som vi genomförde med Norra Annedalsgaraget
Ekonomiska Förening och Dentsply.

Dentsply – en heltäckande laddstationslösning
för framtiden
Dentsply insåg tidigt att det borde vara en
självklarhet att satsa på en grön energilösning
för deras fordon. De kontaktade oss för en
konsultation och därefter tog vi fram en
skräddarsyddlösning som var anpassad efter
deras behov och verksamhet. Vi insåg tidigt i
processen att vår expertis inom projektering
skulle vara avgörande för ett lyckat resultat.
Den tekniska specifikationen för projektet
inkluderade en rad utmaningar, men med
en lyckad planering och koordination fick vi
ut det bästa av varandra. Innan vi påbörjade
installationen utförde vi en 250 meter lång
grävning, som var anpassad efter två trafikerade
gator och ett installerat sprinklerssystem. För oss
var det viktigt att trafiken skulle kunna röra sig
obemärkt förbi under tiden som projektet var

igång och det har vi fått positiv respons för
i efterhand.
På plats hos Dentsply installerade vi 40
laddstationer av modellen Charge Amps Aura
och vi har förberett parkeringen så att vi i
framtiden kan installera ytterligare 120 boxar.
Hela projektet tog en vecka från start till mål
eftersom att vi alltid är fokuserade och effektiva
under processens gång. Vid slutbesiktningen fick
projektet grönt ljus utan några anmärkningar,
vilket alltid är en prioritering för oss.
Ett lyckat samarbete är alltid värt att
uppmärksamma och vi vill tacka Dentsply för
möjligheten att möta framtiden tillsammans
med oss.

Annedalsgaraget – Göteborgs största garage
Annedalsgaragets ekonomiska förening som
består av BRF Körsbäret, Stena Fastigheter och
Bygg Göta, beslutade att erbjuda laddstationer till majoriteten av alla boenden med fordon
inom föreningen. Efter tre år av framåtgående
interna diskussioner fick vi bidra med vårt perspektiv gällande anpassade laddstationer för
fordon, därefter började resan mot ett elektrifierat garage. Vi brinner för att förädla en bra idé till
en optimal energilösning.
Innan projektet påbörjades kontrollerade vi elkapaciteten för garaget i ett förebyggande syfte,
så att laddstationerna skulle kunna prestera
maximalt under en lång tid framöver. Annedalsgaraget innehade sedan tidigare ett flertal kom-

Hållbar energiteknik
är framtiden.
Vi har bestämt oss för att elektriﬁera Sverige
på ett energi-, ekonomi- och miljösmartare sätt
och därför samlar vi nu drygt 200 års branschkunskap från Selga, Storel, Meab och Moel
under ett gemensamt varumärke – Rexel.
Följ med på vår resa på rexel.se eller ta en titt
på det vi har gjort hittills på vi-elektrifierar.se
Vi ﬁnns på fem platser i Göteborg. Välkomna!

Nyckelfärdig
elbilsladdning för
din fastighet
rexolution.se
tel 08–12 13 19 00

plexa men också tekniska lösningar som vi fick ta
hänsyn till under installationen. En annan viktig
faktor inför installationen var att flödestrafiken
inne i garaget inte skulle stanna upp och orsaka
störningar.
Efter ett mycket bra samarbete med god kommunikation mellan alla iblandade parter, kunde
vi tillsammans slutföra projektet med ett lyckat
resultat. Idag har vi installerat över 300 laddstationer i Annedalsgaraget och vi har även säkrat
upp lösningen så att elkapaciteten håller för
framtiden.

Kommer energin att räcka till?
Vi har ett gemensamt ansvar att anpassa våra
livsstilar efter rådande klimatförändringar. En
fossilfri generation växer fram och det innebär att vi
blir allt mer beroende av hållbara energilösningar.
Vind- och vattenkraft är två energikällor som det
satsas mer på i vårt samhälle, men också solceller.
Samtliga biltillverkare har insett detta och ställer
om produktionen efter el- och hybridbilar. Med
denna utveckling menar vi att det borde vara en
självklarhet att vara med på resan som ska ta oss
in i framtiden mot ett hållbart samhälle.
Vi får ofta frågan om hur energiomställning
påverkar bilägare som har el- och hybridbilar.
Som bilägare ska du inte behöva tänka så
mycket på hur du ska färdas framåt – det sköter
laddboxen och elnätet, och de flesta kommer
heller inte att behöva ladda sin elbil varje dag,
utan kanske varannan eller var tredje.
Även Energimyndigheten är inne på samma linje:
strömmen kommer definitivt att räcka även om
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alla skulle byta till elbil redan nu. Men det kan på
kort sikt uppstå lokala problem på olika platser
där elnätets kapacitet inte är tillräckligt hög. Här
finns det dock tydliga besked att förmedla. Alla
politiska partier är överens om en fossilfri framtid.
Ambitionen är en fossiloberoende fordonsflotta till
år 2030. Det finns ett stort behov av att påskynda
elektrifieringen av Sverige, därför kommer vi att
starta upp El Bil Box Academy för att utbilda nya
montörer. Enligt beräkningar kommer företag och
verksamheter i Sverige att behöva installera 1, 8
miljoner laddstationer till 2025.
Vi drivs av att föra det gröna samtalet vidare och
är nyfikna på ditt perspektiv. Med detta i åtanke
är det en självklarhet för oss att ställa oss bakom
FN:s globala hållbarhetsmål.
Låt oss mötas och få ut det bästa av varandra.

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

www.ahlsell.se

FRAMTIDENS NYA
SJÄLVKLARA BEHOV
Kontakta oss för en konsultation och
starta din resa mot en klimatsmart framtid
Telefon 010 188 07 80 | Mejl info@elbilbox.com | Hemsida www.elbilbox.se

