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Specicaties ChargeArm vrijstaand

geschikt voor
alle laadboxen

Chargearm: laadkabel geleiding oplossing:

Ÿ Geschikt voor meeste trottoirs waar langs geparkeerd wordt.
Ÿ Geeft exibiliteit in parkeer positie door kabelaanvoer van bovenaf.
Ÿ Klapt automatisch uit wanneer de kabel in de richting van de auto wordt 

getrokken.
Ÿ Is gemakkelijk terug te klappen met trekkoord.
Ÿ Vandalisme beveiligd: wanneer iemand aan de arm gaat hangen zakt de arm 

gecontroleerd mee.
Ÿ Geschikt voor 32A, 3-fasen laadkabels.
Ÿ Minimale kabellengte: 7,5m.
Ÿ Maximale kabellengte: 10m.
Ÿ Toepasbaar met elke laadbox.
Ÿ CE gecerticeerd.
Ÿ Voldoet aan laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU).
Ÿ Alle geleidende delen zijn geaard.
Ÿ Staander vervaardigd van gerecycled aluminium.
Ÿ Arm en gaffel en bevestigers uitgevoerd in RVS AISI 304.
Ÿ Afwerking met UV bestendige poedercoating.
Ÿ Voorbereid voor plaatsing buitenlamp.
Ÿ Grondschroef (Krinner KSF M76x1300-M16) wordt niet meegeleverd.
Ÿ Ontwerp en productie in Nederland.
Ÿ Verpakt per stuk in kartonnen doos: 260x31x19cm, 25,2kg.
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Specicaties ChargeArm muur bevestiging

Geschikt voor alle 
laadboxen: Deze 
wordt los van de 

ChargeArm op de 
muur gemonteerd.

Chargearm: laadkabel geleiding oplossing:

Ÿ Geschikt voor meeste trottoirs waar langs geparkeerd wordt.
Ÿ Geeft exibiliteit in parkeer positie door kabelaanvoer van bovenaf.
Ÿ Klapt automatisch uit wanneer de kabel in de richting van de auto wordt 

getrokken.
Ÿ Is gemakkelijk terug te klappen met trekkoord.
Ÿ Vandalisme beveiligd: wanneer iemand aan de arm gaat hangen zakt de arm 

gecontroleerd mee.
Ÿ Geschikt voor 32A, 3-fasen laadkabels.
Ÿ Minimale kabellengte: 7,5m.
Ÿ Maximale kabellengte: 10m.
Ÿ Toepasbaar met elke laadbox.
Ÿ CE gecerticeerd.
Ÿ Voldoet aan laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU).
Ÿ Alle geleidende delen zijn geaard.
Ÿ Staander vervaardigd van gerecycled aluminium.
Ÿ Arm en gaffel en bevestigers uitgevoerd in RVS AISI 304.
Ÿ Afwerking met UV bestendige poedercoating.
Ÿ Voorbereid voor plaatsing buitenlamp.
Ÿ Plaatsing m.b.v. slechts 4x M8 houtdraadbouten en muurpluggen.
Ÿ Ontwerp en productie in Nederland.
Ÿ Verpakt per stuk in kartonnen doos: 260x31x19cm, 25,2kg.
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