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NewMotion
Europas førende leverandør  
af smart opladning
NewMotion er Europas førende 360º leverandør af smart 
opladning. Vi leverer fremtidssikre ladeløsninger, der understøtter 
opladning af alle typer elbiler, både i dag og i fremtiden.

Det gør vi ved at designe, bygge og levere prisvindende  
intelligente ladebokse og smarte skalérbare ladeløsninger.
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Ladebokse og 
abonnementer
Private
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Home Line serien
NewMotion giver dig den ultimative opladningsløsning lige  
uden for din dør med en smart, sikker og prisvindende ladeboks.

Ladebokse til private hjem 
10004 Home Standard
 Ladeeffekt 3,7 kW

11006 Home Fast
 Ladeeffekt op til 22 kW *

32021 Home Advanced 2.1
 Ladeeffekt op til 22 kW *

* Standardindstillingen er 16A pr. fase. Hvis du ønsker det, kan vi  
ændre indstillingen for dig via fjernstyring uden ekstra beregning.

Fastmonteret kabel eller åben adgang

Vores ladebokse kan vælges med enten fastmonteret kabel 
eller socket, dvs. åben adgang hvor der anvendes et løst 
ladekabel. Fast kabel er enkelt og bekvemt, når den samme 
elbil eller elbil med samme type stik skal oplades. Åben 
adgang er fleksibelt og giver adgang til alle typer elbiler. 
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Abonnementer
Private
Med vores abonnementer giver vi dig mulighed for, at få mest muligt ud af din intelligente 
ladeboks. En række smart services vil bidrage til din oplevelse og udbytte af din ladeboks.

 Home Standard/Fast
• 24/7 kundeservice
• Regelmæssige software opdateringer
• Online administration af din ladeboks
• Ladeindsigt og historik
• Rapport og eksport funktionalitet af ladesessioner
• Fjernstyring med start og stop af opladning
• Plug & Charge
• Email notifikationer / push-beskeder

10181 Dynamic Power Management
 Opladning med størst mulig effekt  

uden risiko for overbelastning.
• Oplad altid med den højest mulige effekt
• Undgå overbelastning af elinstallationen
• Undgå udgifter til udvidelse af leveringsomfang

  
Dynamic Power Management sikrer at elbilen  
på ethvert tidspunkt oplader med den maksimale 
effekt, i forhold til den kapacitet, der er til rådighed  
i hjemmet. Sæt derfor blot bilen til at oplade uanset 
tidspunkt, systemet tager højde for belastningen  
i hjemmet og tilpasser ladeeffekten.  
 
Denne service er kun tilgængelig i kombination  
med ladeboksen Home Advanced.

10081 Plus *
 Med dette abonnement kan du give andre 

adgang til at oplade på dine ladeboks og selv 
bestemme prisen. Du modtager afregningen  
og godtgøres automatisk dine egne afholdte 
udgifter til strøm. Med andre ord er der mulighed 
for at tjene penge ved at gøre din ladeboks 
tilgængelig for andre.
• Gæstebrug
• Automatisk godtgørelse af gæsteudgifter
• Administration af ladekort

*  Dette abonnement er obligatorisk ved køb af Home 
Advanced ladeboksen og vil automatisk blive 
opkrævet hver måned.

10144 
eller 10146

5  0786NM11DK01



Ladebokse og 
abonnementer
Erhverv
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Business Line serien

NewMotions prisvindende 
ladebokse betyder en 
optimal ladeløsning med 
fokus på lav investering 
og maksimal udnyttelse.

Ved at vælge NewMotion får jeres virksomhed en smart og 
fremtidssikret ladeløsning. Med vores Business Line serie  
kan vi skræddersy en løsning der passer til netop jeres behov. 

Ladebokse til erhverv
32041 Business Pro 2.1
 Master ladeboks ved tilslutning i linje med  

Dynamic Power Sharing  
Ladeeffekt op til 22 kW

32031 Business Lite 2.1
 Slave ladeboks ved tilslutning i linje med  

Dynamic Power Sharing  
Ladeeffekt op til 22 kW
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Abonnementer 
Erhverv
Med vores abonnementer giver vi jer mulighed for, at få mest muligt ud  
af jeres intelligente ladebokse. En række smart services vil bidrage til at  
optimere jeres udnyttelse og lette administrationen af jeres ladeinfrastruktur. 

10081 Plus*
 Vores abonnement gør det nemt at  

administrere jeres ladeinfrastruktur. 
• Gæstebrug
• Automatisk godtgørelse af gæsteudgifter
• Administration af ladekort

 Inkluderer også vores standardfunktioner. 
• 24/7 kundeservice
• Regelmæssige software opdateringer
• Online administration af din ladeboks
• Ladeindsigt og historik
• Rapport og eksport funktionalitet af ladesessioner
• Fjernstyring med start og stop af opladning
• Plug & Charge
• Email notifikationer / push-beskeder

* Dette abonnement er obligatorisk ved køb  
af Business Line modellerne og vil automatisk  
blive opkrævet hver måned og pr. ladeudtag.

10224 Dynamic Power Sharing
 Optimal energifordeling. Med dynamisk 

balancering af ladeeffekten imellem 
ladestationerne kan udnyttelsen optimeres  
i forhold til den tilgængelige strømkapacitet. 
Ideelt til at udnytte kapaciteten og holde 
omkostningerne nede.
• Oplad hurtigt og effektivt i forhold til den  

tilgængelige kapacitet
• Dynamisk og automatisk fordeling af den  

disponible kapacitet
• Ideel ved skalering og fremtidssikring 

 Denne service er kun tilgængelig i kombination 
med ladeboksene Business Pro og Business Lite.
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Group Charge App
Innovativ platform sikrer effektiv udnyttelse  
af ladeinfrastruktur
En typisk udfordring for virksomheder er, at når elbiler og plug-in hybridbiler er 
fuldt opladt, så optager de fortsat ladepladsen og forhindrer andre i at benytte 
ladestationen. Med Group Charge App’en kan medarbejdere kommunikere med 
hinanden i en lukket brugergruppe. De kan få status over de enkelte ladepunkter 
på virksomhedens lokation, oplysninger om hvem der oplader og få besked når 
en ladestation bliver ledig, samt bede en kollega om at flytte sin fuldt opladet 
elbil, så den næste kan komme til. 

10301 Group Charge App
 Fordele for virksomheder

• Reducering af de totale ejeromkostninger (TCO).
• Reduceret behov for yderligere investering  

i ladeinfrastruktur.
• Optimeret udnyttelse af ladeinfrastrukturen.
• Optimeret udnyttelse af egen elbiler.
• Effektiv kommunikation omkring opladning.
• Øget medarbejdertilfredshed.

  Fordele for medarbejdere
• Stil dig i virtuel kø til opladning og få besked,  

når en ladestation er ledig.
• Få direkte kontakt med relevante kolleger  

via chatfunktionen.
• Giv besked til en kollega om en fuldt opladet bil,  

der stadig er tilsluttet en ladestation.
• Få besked, når din egen bil er fuldt opladt,  

så du kan frigive pladsen til andre.
• Se status for ladestationernes tilgængelighed.
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Tilpasning  
og tilbehør
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Tilpasning af farve
NewMotion ladebokse leveres som standard med  
hvid forside (RAL 9010) og grå bagside (RAL 7031).

Vælg en anden standardfarve eller  
få den malet efter dit ønske.
Standard farver,  
grå, sort eller grøn

RAL 7016

Grå

RAL 9005

Sort

RAL 6007

Grøn

Custom farver
Alle RAL Classic farver. 
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Tilbehør Pæle
NewMotion ladebokse kan monteres på væg eller pæl. 
Væghængt er standard og ladeboksen kommer med 
standardbeslag for vægmontering.

10046
Pæl for enkelt 
monteret ladeboks
Længde: 113 cm

10047 
Pæl for dobbelt 
monteret ladeboks
Længde: 113 cm

10048 
Pæl for enkelt  
monteret ladeboks  
og skilte
Længde: 200 cm
skiltning ikke inkluderet
i prisen

10049 
Pæl for dobbelt 
monteret ladeboks  
og skilte
Længde: 200 cm
skiltning ikke inkluderet
i prisen

42002 
Vægophængning  
for dobbelt  
monteret ladeboks 

10051 
Fundament i beton 
til nedgravning
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Tilbehør Skilte

10054 
“Ladeplads” *
Størrelse: b30 x h45 cm

10257
“Forbeholdt elbiler” *
Størrelse: b30 x h15 cm

10056 

“Pile” *
Størrelse: b30 x h15 cm 

10045
Pæl til skiltning **
Længde: 330 cm

Skilte kan monteres på væg eller på pæl.

* Inkluderer monteringsbeslag, enten  
til væg eller pæl, afhængig af ordre

** Kun til skiltning og ikke beregnet  
til montering af ladeboks
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NewMotion
Ladekort
Lad op på farten i hele 
Europa med ét ladekort.

Bestil et ladekort på newmotion.com
•  Adgang til mere end 140.000 offentlige ladepunkter 
   i Europa, inklusive hurtigladere og lynladestationer.
•  Overblik over ladesessioner og forbrug.
• 24/7 kundeservice.

Download App

•  Find offentlige ladepunkter 
  i nærheden og på farten. 

•  Få besked, når dit foretrukne
   opladningssted bliver tilgængeligt igen. 

•  Start og stop opladning med et 
  enkelt klik. 

•  Se den estimerede varighed, øget   
  rækkevidde og pris for din ladesession.
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Support
Vores kundeservice er  
tilgængelig døgnet rundt.

Telefon
+45 78 15 02 03

Email
kundeservice@newmotion.com

Download our app

www.newmotion.com
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