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NewMotion
Europas største
ladeoperatør for elbil
Uansett livsstil, bedrift, bil eller budsjett, vi skal gjøre elektrisk 
kjøring så enkelt og praktisk for så mange mennesker som mulig.

Dette gjør vi ved å designe, bygge og støtte prisbelønte 
smartladertjenester inkludert ladestasjoner, en mobilapp  
og ladekort som gir tilgang til titusenvis av ladestasjoner  
over hele Europa.
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Ladestasjoner og 
abonnementer
for hjemmet ditt
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Hjemserie

Å koble til et NewMotion 
ladestasjon hjemme kan ikke 
bli enklere. Med en personlig 
hjemmeinstallasjonstjeneste og 
støtte plugges du inn på null 
komma niks.

NewMotion gir deg den optimale ladeopplevelsen på døren med 
smarte, sikre og prisbelønte ladestasjoner som tilbyr ladetjenester 
for alle typer hjem.

Alle med kontakt type 2.

10004 Home standard
 Effekt: 3,7 kW

11006 Home fast
 Effekt: opp til 22 kW*

32021 Home Advanced 2.1 
 Effekt: opp til 22 kW*

* Standardinnstilling på ladestasjonen er 16 A per fase. Hvis du ønsker det,  
kan vi endre innstillingen eksternt for deg uten ekstra kostnad.

Tilkoblet kabel kontra kontakt

Ved å kombinere funksjonell design og smart teknologi 
gir ladestasjonene våre deg mulighet til å lade lettvint og å 
oppbevare ladekabelen din ren og opp fra bakken. Er du 
den eneste brukeren? Få en ladestasjon med en tilkoblet 
kabel. Flere brukere for din ladestasjon? Få kontaktmodellen 
som gir fleksibiliteten til å håndtere alle typer elektriske biler.

Ladestasjoner for lading hjemme
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Abonnementer  
for lading hjemme
Få mest mulig ut av ladestasjonen din!
Våre abonnementer gir deg muligheten til å få mest mulig ut av ditt intelligente ladepunkt. Ved å 
tilby sanntidsinfo til automatisk refusjon vil disse smarte tjenestene forbedre ladeopplevelsen din. 
Les videre for mer informasjon om hvilke muligheter de ulike abonnementene tilbyr. 

 Hjem Standard/Hurtig
 Velg din valgfrie smartoppgradering for å dra full 

nytte av våre intelligente ladestasjoner.
• 24-timers kundestøtte.
• Regelmessige fastvareoppdateringer.
• Online-administrasjon av ladestasjon.
• Ladeinformasjon og -historikk: for å overvåke data,  

for eksempel antall økter, kWh-brukskostnader og  
CO2-besparelser.

• Eksportfunksjonaliteten til ladeøktene dine.
• Automatisk refusjon av ikke-kommersielle 

strømkostnader.
• Plug & Charge.
• Fjernkontrollfunksjonalitet slik at du kan tilbakestille  

eller stoppe ladeøkten på avstand.
• E-postvarslinger.
• Månedlig kontrakt – muligheten til å avbestille når  

som helst.

10181 Dynamic Power Management
 Opplev optimal ladehastighet uten fare for 

overbelastning av strømnetttilkoblingen.
• Alltid lad i høyest mulig hastighet for å få bilen klar for 

veien til enhver tid.
• Unngå overbelastning av tilkoblingen hjemme.
• Unngå behovet for en kostbar strømnettoppgradering.

  
Dynamic Power Management gjør at tilgjengelig 
strømkapasitet på tilkoblingen hjemme er 
dynamisk balansert og distribuert i sanntid mellom 
husholdningens enheter og ladepunkt. Denne 
tjenesten er bare tilgjengelig i kombinasjon med Home 
Advanced.

10081 Plus *
 Tjen penger ved å dele ditt Home Advanced 

ladestasjon, som har det viktige ekstra som fører 
til topp ytelse for Home Advanced for deg og 
gjestene dine. Vårt abonnement gjør det enkelt å 
få refundert energikostnader og inkluderer tilgang 
til alle våre standardfunksjoner, i tillegg til:
• gjestebruk
• automatisk refusjon av gjestekostnadene
• tilgangskontroll for ladekortet (f.eks. gratis lading  

for naboer)

*  Dette abonnementet er nødvendig ved anskaffelse av 
en Home Advanced-ladestasjon og vil automatisk bli 
lagt til i tilbudet vårt.

10144 
Eller 10146
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Ladestasjoner  
og abonnementer
for bedrifter
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Bedriftsserie

NewMotion ladestasjoner 
representerer en optimal 
ladeløsning som fokuserer 
på lav investering og høy 
utnyttelse.

NewMotion gir smart, fremtidsrettet lading hos bedriften din. Med 
vår bedriftsserie vet du at hos oss finner du en ladeløsning som er 
perfekt for dine bedriftsbehov.

Bedrifts-ladestasjon
Alle har type 2-kontakt inn og opp  
til 22 kW effekt. 

32041 Business Pro 2.1
 Hovedladepunkt i
 oppsett av Dynamic Power Solutions 

32031 Business Lite 2.1
 Slaveladepunkt i  

oppsett av Dynamic Power Solutions

Dette bildet viser to 
ladestasjoner på én stolpe.  
Alle disse elementene selges 
som separate produkter.
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Abonnementer  
for bedrifter
Få mest mulig ut av ladestasjonen din!
Våre abonnementer gir deg mulighet til å få mest mulig ut av ladestasjonen. Dra nytte av smarte 
tjenester som vil hjelpe deg å optimalisere og administrere ladestasjonen din, for eksempel sanntidsinfo 
og automatisk refusjon. Les videre for mer informasjon om hvilke muligheter de ulike abonnementene 
tilbyr.

10081 Plus*
 Abonnementet vårt gjør det enkelt for deg å 

administrere ladestasjonen din. 
• Gjestebruk.
• Automatisk refusjon av gjestekostnadene.
• Tilgangskontroll for ladekortet (f.eks. gratis lading  

for ansatte).

 I tillegg får du tilgang til standardfunksjonene våre. 
• 24-timers kundestøtte.
• Regelmessige fastvareoppdateringer.
• Online-administrasjon av ladepunkt.
• Ladeinformasjon og -historikk: for å overvåke data,  

for eksempel antall økter, kWh-brukskostnader og  
CO2-besparelser.

• Eksportfunksjonaliteten til ladeøktene dine.
• Plug & Charge.
• Fjernkontrollfunksjonalitet slik at du kan starte, 

tilbakestille eller stoppe ladeøkten på avstand.
• E-postvarslinger.

* Dette abonnementet er nødvendig ved kjøp av et 
Business Pro- eller Lite-ladestasjon og vil automatisk 
bli lagt til i tilbudet vårt. Pris per måned per lading.

10224 Dynamic Power Sharing
 Optimal energidistribusjon. Ideelt når du bruker 

flere ladestasjoner eller for fremtidig utvidelse.
• Lad så raskt og effektivt som mulig med strømmen  

som er tilgjengelig.
• Automatisk fordeling av tilgjengelig energikapasitet.
• Ideelt når du bruker flere ladestasjoner eller for fremtidig 

utvidelse.

 Bare tilgjengelig med en kombinasjon av 
NewMotion Business Lite- og Business  
Pro-ladestasjoner.
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Gruppeladeapp  
for bedrifter
Felleslading på arbeidsstedet
Gruppeladeappen vår hjelper bedrifter og deres ansatte å optimalisere 
utnyttelsen av selskapets ladestasjon. Ettersom antallet elektriske kjøretøy stadig 
øker, har bedrifter et felles problem: fulladede elektriske kjøretøy som fremdeles 
er tilkoblet, opptar ladestasjoner for andre. Ønsk velkommen til det sosiale 
ladenettverket for bedrifter. Med gruppeladeappen kan ansatte kommunisere 
direkte med hverandre i en lukket brukergruppe via en chatfunksjon, sjekke 
oppdatert status på bedriftens ladestasjoner, se hvem som lader, bli varslet når 
ladestasjoner er tilgjengelige, eller be kolleger flytte sin fulladede bil.

10301 Gruppeladeapp
 Fordeler for bedrifter

• Gir en mer effektiv måte for de ansatte å kommunisere 
på ved å ikke kaste bort tid på unødvendige  
WhatsApp-grupper.

• Reduserer de totale eierkostnadene.
• Reduserer investeringskostnadene dine på (andre) 

ladeinfrastrukturer med opp til 200 %.
• Øker utnyttelsen av ladestasjon(en) med 200 %, og 

måler elbilføreres sosiale atferd (tre elbilførere per dag 
per stasjon, i stedet for bare én).

• Maksimerer din flåtes totale antall elektriske kilometer.
• Deler ladestasjonsstatuser med ansatte uten publisering 

av ladestasjon til eksterne førere.
• Gjør dine ansatte fornøyde ved å maksimere 

tilgjengeligheten av ladestasjonen.

  Fordeler for ansatte
• Bli med i lade-køen og få melding når en ladestasjon 

er tilgjengelig.
• Kom i direkte kontakt med relevante kolleger via 

chat-funksjonen i stedet for å bruke uorganiserte 
WhatsApp-grupper.

• Varsle kolleger med fulladede biler som fremdeles  
er koblet til ladestasjon.

• Få beskjed når din egen bil er fulladet, så du kan 
frigjøre plass for kolleger.

• Se sanntidsstatus på ladestasjonen tilgjengelighet 
og hvem som bruker ladestasjonen.
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Tilpasning  
og tilbehør
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Fargetilpasning

Velg fra våre tre standard 
fargevarianter, velg noe dristig for 
å synliggjøre elektrisk kjøring, eller 
du kan selv velge en egendefinert 
farge som passer hjemmet ditt eller 
bedriftens farger.

NewMotion ladestasjoner leveres som standard med et hvitt 
forside deksel (RAL 9010), og et grått bakdeksel (RAL 7031).

Forside deksel, fargetilpasning
Det er tre andre standard  
fargealternativer

RAL 7016

Grå

RAL 9005

Svart

RAL 6007

Grønn

Egendefinert farge
Du kan velge hvilken som helst blant klassisk 
RAL-farger.
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Stolper
for ladestasjoner
ladestasjon kan monteres på veggen 
(veggmontering leveres som standard med 
ladestasjon) eller på en stolpe.

Ta kontakt, og vi vil veilede deg om 
din spesifikke plassering og hva 
smart installasjon betyr for deg.

10046
Stolpe for ett enkelt 
NewMotion ladestasjon
Lengde: 113 cm

10047 

Stolpe for to  
NewMotion 
ladestasjoner
Lengde: 113 cm

10048 

Stolpe for ett enkelt 
NewMotion ladestasjon 
og skilting
Lengde: 200 cm
Skilting er ikke inkludert  
i prisen

10049 

Stolpe for to NewMotion 
ladestasjoner og skilting
Lengde: 200 cm
Skilting er ikke inkludert  
i prisen

10051 

Betongbase  
(for å montere stolpe  
i bakken)
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Skilting
for ladestasjoner

10054 
«Lading» *
Dimensjoner:
30 x 45 cm (b x h)

10257
«Kun for elektriske 
kjøretøy» *
Dimensjoner:
30 x 15 cm (b x h

10056 

«Venstre og høyre» *
Dimensjoner:
30 x 15 cm (b x h)

10045
Stolpe for montering 
av skilt **
Lengde: 330 cm

Skiltene kan monteres på veggen (veggmontering 
leveres som standard med ladestasjon) eller på  
en stolpe.

* Inkludert braketter (48 mm diameter) 
for montering på en vegg eller på en 
stolpe, avhengig av bestillingen.

**  Stolpen er ikke egnet for 
ladestasjonsmontering.
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NewMotion 
ladebrikke
Lade på veien uten 
problemer.

NewMotion ladekort
  Lade bilen din hvor som helst i Europa.
   Grønn energi på alle offentlige ladestasjoner i Europa. 

Finn alle offentlige ladestasjoner, se tilgjengelighet og 
priser med NewMotion-appen.

  Oversiktt i alle dine ladeøkter.

Bli en leverandør av 
e-Mobility-tjenester 
(e-MSP)

Interessert i 
ladekorttjenester under 
ditt eget merke?

Les om våre e-MSP-tilbud
På vårt nettsted.
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Har du spørsmål?
Vår kundestøtte er tilgjengelig  
for deg døgnet rundt.

Ring
+47 23960704

E-post
kundeservice@newmotion.com

Last ned appen vår

www.newmotion.com

Vi er lidenskapelig opptatt av at folk velger elektrisk og lader smart. 
Etter hvert som nettverket vårt vokser, blir det mer og mer fornuftig 
å kjøre et elektrisk kjøretøy. Vi stolte av å være Europas største 
innen elbil lading per dags dato.
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Prisliste
Produkter og tjenester
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