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61777 Retail Box

61778 Retail Box

Lapp Mobility
Mobility Dock ładowarka do pojazdów elektrycznych
do 2,3 kW, 10 A, 1-fazowe, do mobilnego ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych  
z przyłączem Typu 2

•  Ładowarka firmy LAPP umożliwia proste, mobilne ładowanie za pomocą standardowych gniazdek 
(gniazdo elektryczne CEE 7/3, typ E/F) i doskonale sprawdza się w drodze lub nawet w  
przydomowym garażu.

•  Stacja ładowania dla kabli Mode 3 może być schowana w bagażniku, aby zaoszczędzić miejsce 
dzięki kompaktowej konstrukcji 255 mm x 135 mm x 105 mm.

•  Ładowarka awaryjna EV jest odporna na działanie oleju i obsługuje moc ładowania do 2,3 kW przy 
napięciu znamionowym 230 V i temperaturze pracy od -25 °C do +45 °C.

•  Zintegrowana dźwignia uwalnia podłączony kabel Typu 2 po zakończeniu procesu ładowania  
 jednym ruchem nadgarstka.

•  Rozkładany wspornik momentu obrotowego do oparcia o ścianę zmniejsza ciężar stacji dokującej i 
kabla na podłączonym gniazdku.

•  Wyposażony w praktyczną lampkę kontrolną LED w obudowie.
•  Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu oraz kontroli 

temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)

Lapp Mobility
Wallbox Home Pro stacja ładowania dla pojazdów elektrycznych
do 11 kW, 16 A, do stacjonarnego ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych  
z przyłączem Typu 2

•  Solidna stacja ładowania z gniazdem Typu 2 firmy LAPP do łatwego ładowania z mocą do 11 kW w 
domu, w garażu, na wiaty lub na zewnętrznym miejscu parkingowym.

•  Uniwersalnie nadaje się do wszystkich typów pojazdów elektrycznych z przyłączem Typu 2 lub CCS 
(Combo 2) powszechnie stosowanych w Europie.

•  Ładowanie za pomocą kabla ładującego Mode 3 rozpoczyna się automatycznie i zostaje 
zakończone, gdy tylko akumulator zostanie w pełni naładowany.

•  Zintegrowany włącznik/wyłącznik do obsługi ręcznej Elektryczna ładowarka samochodowa ma 
automatyczne wyłączenie w przypadku awarii dla ochrony.

•  Wysoka ochrona przed wilgocią zgodnie z IP54, odpowiednia dla temperatury roboczej od -25 °C 
do +50 °C

•  Szybki i łatwy montaż na ścianie za pomocą kołków i śrub montażowych (w zestawie)

https://www.wentronic.com
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Lapp Mobility
Kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych
do 7,4 kW, 32 A, 1-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych  
z przyłączem Typu 2

•  Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia proste i szybkie ładowanie z mocą do 7,4 kW w 
publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.

•  Idealne rozwiązanie dla bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu nominalnym 250 V (AC) 
bez pośredniej skrzynki kontrolnej (ICCB).

•  Wysoce wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane 
styki zapewniają dodatkową trwałość.

•  Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy 
ładowaniami.

•  Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią 
zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C

•  Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest 
łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze

•  Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN,  
kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)

5 m
• Orange 61786 Retail Box

• Czarny 61780 Retail Box

7 m
• Orange 61791 Retail Box

• Czarny 61783 Retail Box

5 m
• Orange 61785 Retail Box

• Czarny 61779 Retail Box

7 m
• Orange 61790 Retail Box

• Czarny 61782 Retail Box

Lapp Mobility
Kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych
do 11 kW, 20 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych  
z przyłączem Typu 2

•  Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 11 kW  
w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.

•  Dzięki 3-fazowemu połączeniu (20 A) kabel ładuje się szczególnie szybko przy nominalnym 
napięciu 440 V (AC).

•  Wysoce wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane 
styki zapewniają dodatkową trwałość.

•  Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy 
ładowaniami.

•  Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią 
zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C

•  Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest 
łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze

•  Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN,  
ompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)

do  
7,4 kW

do  
7,4 kW

do  
11 kW

https://www.wentronic.com
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Lapp Mobility
Kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych
do 22 kW, 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych  
z przyłączem Typu 2

•  Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do  kW w publi-
cznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.

•  Dzięki 3-fazowemu połączeniu (32 A) kabel ładuje się szczególnie szybko przy napięciu znamio-
nowym 440 V (AC).

•  Wysoce wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane 
styki zapewniają dodatkową trwałość.

•  Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy 
ładowaniami.

•  Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią 
zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C

•  Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest 
łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany 
zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami 
ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)

5 m
• Orange 61789 Retail Box

• Czarny 61781 Retail Box

7 m
• Orange 61792 Retail Box

• Czarny 61784 Retail Box

Lapp Mobility
HELIX® kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych
do 7,4 kW, 32 A, 1-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych  
z przyłączem Typu 2

•  Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 7,4 kW w 
publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.

•  Opatentowany, samozwijający się kabel z pamięcią kształtu, który po użyciu zwija się w kształt 
ślimaka i jest szybko chowany.

•  Stabilna konstrukcja zapobiega powstawaniu węzłów na kablu.
•  Wysoce wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane 

styki zapewniają dodatkową trwałość.
•  Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią 

zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do 50 °C
•  Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest 

łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
•  Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN,  

kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)

5 m
• Orange 61797 Retail Box

• Czarny 61794 Retail Box

do  
22 kW

do  
7,4 kW

https://www.wentronic.com
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Lapp Mobility
HELIX® kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych
do 11 kW, 20 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych  
z przyłączem Typu 2

•  Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 11 kW w  
publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.

•  Opatentowany, samozwijający się kabel z pamięcią kształtu, który po użyciu zwija się w kształt 
ślimaka i jest szybko chowany.

•  Stabilna konstrukcja zapobiega powstawaniu węzłów na kablu.
•  Wysoce wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane 

styki zapewniają dodatkową trwałość.
•  Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią 

zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
•  Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest 

łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
•  Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN,  

kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)

Lapp Mobility
HELIX® kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych
do 22 kW, 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych  
z przyłączem Typu 2

•  Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 22 kW  
w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.

•  Opatentowany, samozwijający się kabel z pamięcią kształtu, który po użyciu zwija się w kształt 
ślimaka i jest szybko chowany.

•  Stabilna konstrukcja zapobiega powstawaniu węzłów na kablu.
•  Wysoce wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane 

styki zapewniają dodatkową trwałość.
•  Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią 

zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
•  Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest 

łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze
•  Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN,  

kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)

5 m
• Orange 61796 Retail Box

• Czarny 61793 Retail Box

5 m
• Orange 61798 Retail Box

• Czarny 61795 Retail Box

do  
11 kW

do  
22 kW

https://www.wentronic.com
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Lapp Mobility
Spiralny kabel do ładowania Typu 2 do pojazdów elektrycznych 
do 11 kW, 20 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych  
z przyłączem Typu 2

•  Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 11 kW w 
publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.

•  Spiralizacja kabla do ładowania pozwala na szczególnie oszczędne przechowywanie.
•  Podłączone między słupem ładowania a pojazdem, spiralne kable nie dotykają ziemi i dlatego 

zanieczyszczają mniej niż poziome, gładkie kable.
•  Wysoce wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane 

styki zapewniają dodatkową trwałość.
•  Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy 

ładowaniami.
•  Olejoodporny i wzdłużnie wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią 

zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do +50 °C
•  Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN,  

kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2)

5 m • Orange 61799 Retail Box

do  
11 kW

https://www.wentronic.com

