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Dostępne od teraz w

www.wentronic.com

Wysokiej klasy akcesoria do E-Mobilności
Mocny i bezpieczny na drodze

Dzięki naszym akcesoriom od LAPP i Goobay Twoi klienci uzyskają najlepszą wydajność swojego 
e-samochodu. Różne kable do ładowania w trybie 3, przenośne stacje ładowania (dostępne również 
w zestawie), adaptery do ładowania i skrzynki ścienne zapewniają maksymalną wydajność podczas 
ładowania. Uchwyty ścienne, torby i zwijacze kabli pomagają zachować bezpieczeństwo wyjątkowych 
kabli ładujących. Najwyższa jakość i bezpieczeństwo dla e-samochodów Twoich klientów.

https://www.wentronic.com
https://www.wentronic.pl/pl/wentronic/globalny-katalog-g%C5%82%C3%B3wny-(online-i-drukowany)/pojazdy-elektryczne-mobilno%C5%9B%C4%87?sort=popularity
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61778 Retail Box

61777 Retail Box

LAPP
Mobility Dock ładowarka do pojazdów elektrycznych
(5555925000) do 2,3 kW, 10 A, 1-fazowe, do mobilnego ładowania samochodów hybry-
dowych 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
Wallbox Home Pro stacja ładowania dla pojazdów  
elektrycznych
(5555911100) 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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64712 Bulk

64713 Bulk

64711 Bulk

LAPP
Torba siatkowa na ładowarkę Mobility Dock
(5555940001) torba do przechowywania mobilnej stacji ładowania firmy LAPP dla 
pojazdów elektrycznych Typu 2

•  Pokrowiec z siatki zapewnia podstawową ochronę dla LAPP Mobility Dock i chroni 
urządzenie przed zarysowaniami, zużyciem i ostrymi przedmiotami

•  Czarny pokrowiec dopasowany do stacji dokującej z zamknięciem na sznurek
•  Siatka przepuszcza powietrze, co pozwala na odparowanie niewielkiej wilgoci z doku
•  Wymiary: 34,5 x 20 cm

LAPP
Pokrowiec neoprenowy na ładowarkę Mobility Dock
(5555940002) torba do przechowywania mobilnej stacji ładowania firmy LAPP dla 
pojazdów elektrycznych Typu 2

•  Wysokiej jakości, wytrzymała torba z neoprenu do kompaktowego  
przechowywania LAPP Mobility Dock

•  Pokrowiec z czarnego dżerseju dopasowany do stacji dokującej
•  Klapa walizki zamykana na rzepy i haczyki
•  Szczególny komfort dzięki praktycznemu uchwytowi do przenoszenia

LAPP
Twarda walizka na ładowarkę Mobility Dock
(5555940007) torba do przechowywania mobilnej stacji ładowania firmy LAPP dla 
pojazdów elektrycznych Typu 2

•  Wysokiej jakości, odporna na uderzenia torba z EVA do bezpiecznego  
przechowywania LAPP Mobility Dock

•  Wkładka z pianki dopasowana do stacji dokującej zapewnia maksymalną  
ochronę podczas transportu

•  Kompaktowa konstrukcja o wymiarach 27 x 12,5 x 15,5 cm (szer. x wys. x gł.)  
pozwala na oszczędność miejsca podczas przechowywania

•  Szczególnie wygodna dzięki praktycznej rączce do przenoszenia  
z gumowanym uchwytem

https://www.wentronic.com
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LAPP
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
5555934026 • Orange 61786 Retail Box

5555934002 • Czarny 61780 Retail Box

7 m
5555934030 • Orange 61791 Retail Box

5555934006 • Czarny 61783 Retail Box

5 m
5555934025 • Orange 61785 Retail Box

5555934001 • Czarny 61779 Retail Box

7 m
5555934029 • Orange 61790 Retail Box

5555934005 • Czarny 61782 Retail Box

LAPP
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
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.

•  Dzięki 3-fazowemu połączeniu (32 A) kabel ładuje się szczególnie szybko przy 
napięciu znamionowym 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)

LAPP
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
5555935014 • Orange 61797 Retail Box

5555935002 • Czarny 61794 Retail Box

do  
22 kW

do  
7,4 kW

5 m
5555934027 • Orange 61789 Retail Box

5555934003 • Czarny 61781 Retail Box

7 m
5555934031 • Orange 61792 Retail Box

5555934007 • Czarny 61784 Retail Box

10 m 5555934032 • Czarny 64691 Retail Box

https://www.wentronic.com
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LAPP
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
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
5555935013 • Orange 61796 Retail Box

5555935001 • Czarny 61793 Retail Box

5 m
5555935015 • Orange 61798 Retail Box

5555935003 • Czarny 61795 Retail Box

do  
11 kW

do  
22 kW

https://www.wentronic.com
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64699 Bulk

LAPP
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 5555936025 • Orange 61799 Retail Box

do  
11 kW

LAPP
Torba na kabel do ładowania Mode 3
(5555911001) do przechowywania kabla do ładowania pojazdów hybrydowych i  
elektrycznych 

•  Wzmocniona i wyściełana kieszeń na kabel do ochronnego przechowywania kabla 
ładującego Mode 3 o długości do 7 m (Spirala do 5 m)

•  Przechowywanie w torbie zapobiega przedostawaniu się brudu i wilgoci z kabla  
do wnętrza pojazdu lub do domu

•  Zapinany na zamek błyskawiczny organizator kabli z dużą komorą główną  
ułatwiającą przechowywanie i pobieranie

•  Idealna do uporządkowanego i bezpiecznego transportu kabla do ładowania EV
•  Szczególny komfort dzięki praktycznemu uchwytowi do przenoszenia
•  Wymiary: ok. 40 x 10 cm (Ø x D)

https://www.wentronic.com
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60571 Retail Box

61141 Retail Box

37
,0

 c
m

33,5 cm
17,8 cm

Goobay
Zwijacz przewodu do kabla ładującego typu 2 do pojazdów 
elektrycznych
Ruchomy bęben umożliwiający bezstresowe zwijanie kabla ładującego

•  Praktyczne rozwiązanie do przechowywania kabla do ładowania, zapewniające 
porządek i przestrzeń w bagażniku - idealne w domu i w podróży.

•  Łatwa obsługa bębna kablowego bez wysiłku.
•  Ręce i but pozostają czyste, ponieważ kabel nie jest dotykany podczas zwijania.
•  Kabel ładujący i wtyczka są skutecznie chronione przed wstrząsami, naprężeniami  

i złamaniem kabla
•  Bęben na kable firmy Goobay z wytrzymałego tworzywa sztucznego zapewnia 

również pewne mocowanie wtyczek do ładowania.
•  Zapięcie na rzep na spodniej stronie uchwytu zapewnia pewny chwyt wykładziny 

bagażnika podczas jazdy.
•  Nadaje się do opcji kabli ładujących 3,6/4,7 kW przy 16/20 A (1-fazowy, 5-10 m),  

7,4 kW przy 32 A (1-fazowy, 5-7 m), 11 kW przy 16/20 A (3-fazowy, 5-7 m) i 22 kW  
przy 32 A (3-fazowy, 5-6 m).

Goobay
Uchwyt ścienny do kabla ładowania Typu 2 do pojazdów 
elektrycznych
zabezpiecza gniazdo kabla po stronie pojazdu pomiędzy procesami ładowania

•  Uchwyt na kabel do ładowania przechowuje złącze pomiędzy cyklami ładowania  
i utrzymuje je z dala od podłogi, aby zapobiec zabrudzeniu i uszkodzeniu złącza.

•  Zamocowanie uchwytu na kabel ładujący do ściany zapobiega uszkodzeniu złącza  
w wyniku uderzeń mechanicznych, takich jak przejechanie po nim samochodem.

•  Osłaniając gniazdo, uchwyt wtyczki Typu 2 chroni kabel do ładowania przed kurzem, 
brudem i wnikaniem wody.

•  Uchwyt umożliwia wygodne przechowywanie na ścianie i oszczędza dodatkową 
osłonę dla kabla.

•  Mufę ładującą można bezpiecznie założyć jedną ręką i zdjąć za pomocą jednego  
przycisku.

•  Łatwy montaż na ścianie domu lub garażu, np. obok stacji ładowania, odbywa  
się za pomocą dostarczonych kołków i śrub (kabel nie jest dołączony).
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Goobay
Uchwyt ścienny kątowy do kabla ładowania Typu 2 do  
pojazdów elektrycznych
oszczędzający miejsce uchwyt na gniazdo kablowe po stronie pojazdu pomiędzy  
procesami ładowania 

•  Uchwyt na kabel do ładowania przechowuje złącze pomiędzy cyklami ładowania  
i utrzymuje je z dala od podłogi, aby zapobiec zabrudzeniu i uszkodzeniu złącza.

•  Kąt uchwytu umożliwia oszczędne przechowywanie złącza kablowego oraz  
wygodne podłączanie i odłączanie.

•  Złącze skierowane w dół chroni przed wodą deszczową i gromadzeniem się wilgoci.
•  Zamocowanie uchwytu na kabel ładujący do ściany zapobiega uszkodzeniu złącza  

w wyniku uderzeń mechanicznych, takich jak przejechanie po nim samochodem.
•  Osłaniając gniazdo, uchwyt wtyczki chroni kabel do ładowania Typu 2 przed kurzem, 

brudem i wnikaniem wody.
•  Mufę ładującą można bezpiecznie założyć jedną ręką i zdjąć za pomocą jednego  

przycisku.
•  Łatwy montaż na ścianie domu lub garażu, np. obok stacji ładowania, odbywa  

się za pomocą dostarczonych kołków i śrub (kabel nie jest dołączony).

Goobay
Uchwyt ścienny z uchwytem na kabel do ładowania Typu 2 
do pojazdów elektrycznych
zabezpiecza gniazdo kabla po stronie pojazdu pomiędzy procesami ładowania

•  Uchwyt na kabel do ładowania przechowuje złącze pomiędzy cyklami ładowania  
i utrzymuje je z dala od podłogi, aby zapobiec zabrudzeniu i uszkodzeniu złącza.

•  Zamocowanie uchwytu na kabel ładujący do ściany zapobiega uszkodzeniu złącza  
w wyniku uderzeń mechanicznych, takich jak przejechanie po nim samochodem.

•  Praktyczny uchwyt na kabel pozwala na schludne przechowywanie kabla do 
ładowania na ścianie.

•  Organizer na kable utrzymuje kabel, a tym samym również ręce i ubrania  
w czystości i suchości.

•  Osłaniając gniazdo, uchwyt wtyczki chroni kabel do ładowania Typu 2 przed kurzem, 
brudem i wnikaniem wody.

•  Mufę ładującą można bezpiecznie założyć jedną ręką i zdjąć za pomocą jednego  
przycisku.

•  Łatwy montaż na ścianie domu lub garażu, np. obok stacji ładowania, odbywa  
się za pomocą dostarczonych kołków i śrub (kabel nie jest dołączony).
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LAPP
Przenośna stacja ładowania Basic, Typ 2, wtyczka ze  
stykiem ochronnym, do 2,3 kW
(5555921001) 10 A, 1-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych 
z przyłączem Typu 2

•  Ładowarka Mode 2 firmy LAPP umożliwia proste, mobilne ładowanie za pomocą 
standardowych gniazdek sieciowych (wtyczka typu E/F, CEE 7/3) i idealnie nadaje się 
do domowego garażu lub jako awaryjny kabel do ładowania w trasie

•  Idealne rozwiązanie do bezpiecznego, stabilnego ładowania o mocy do 2,3 kW i 
napięciu znamionowym 240 V (AC) z pośrednią skrzynką sterowniczą

•  Wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzanymi  
stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) 
zapewniają dodatkową trwałość

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

•  Kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony 
IP55, temperatura pracy -25 °C do 45 °C

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

•  Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu 
oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)

LAPP
Przenośna stacja ładowania Basic, Typ 2, wtyczka ze  
stykiem ochronnym, do 1,8 kW
(5555921002) 8 A, 1-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych  
z przyłączem Typu 2 

•  Ładowarka Mode 2 firmy LAPP umożliwia proste, mobilne ładowanie za pomocą 
standardowych gniazdek sieciowych (wtyczka typu E/F, CEE 7/3) i idealnie nadaje się 
do domowego garażu lub jako awaryjny kabel do ładowania w trasie

•  Idealne rozwiązanie do bezpiecznego, stabilnego ładowania z mocą do 1,8 kW i 
napięciem znamionowym 240 V (AC) z podłączoną skrzynką sterowniczą

•  Wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzanymi stykami  
oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) 
zapewniają dodatkową trwałość

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

•  Kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony 
IP55, temperatura pracy -25 °C do 45 °C

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

•  Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu 
oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)

do  
2,3 kW

do  
1,8 kW
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LAPP
Przenośna stacja ładowania Basic, Typ 2, CEE, do 22 kW
(5555921000) 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych 
z przyłączem Typu 2

•  Ładowarka Mode 2 firmy LAPP zapewnia proste, mobilne ładowanie za 
pośrednictwem gniazdek CEE i jest idealna w przydomowym garażu lub w podróży

•  Idealny do ładowania do 22 kW z 3-fazowych gniazdek przemysłowych CEE,  
np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie

•  Wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzanymi  
stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) 
zapewniają dodatkową trwałość

•  Pokrywy na wtyku i złączu chronią przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy 
ładowaniami

•  Olejoodporny kabel do ładowania EV przy napięciu znamionowym 110-400 V (AC)  
i temperaturze pracy od -25 °C do 45 °C

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

•  Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu 
oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)

LAPP
Przenośna stacja ładowania Basic, Typ 2, CEE, do 11 kW
(5555921007) 16 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych 
z przyłączem Typu 2

•  Ładowarka Mode 2 firmy LAPP zapewnia proste, mobilne ładowanie za 
pośrednictwem gniazdek CEE i jest idealna w przydomowym garażu lub w podróży

•  Idealny do ładowania do 11 kW z 3-fazowych gniazdek przemysłowych CEE,  
np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie

•  Wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzanymi  
stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) 
zapewniają dodatkową trwałość

•  Pokrywy na wtyku i złączu chronią przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy 
ładowaniami

•  Olejoodporny kabel do ładowania EV przy napięciu znamionowym 110-400 V (AC)  
i temperaturze pracy od -25 °C do 45 °C

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

•  Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu 
oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)

do  
22 kW

do  
11 kW
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LAPP
Zestaw przenośnych stacji ładowania Universal, Typ 2,  
do 22 kW
(5555924002) 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych 
z przyłączem Typu 2, wraz z adapterami wtykowymi CEE i Typu E/F

•  Ładowarka Mode 2 firmy LAPP ze złączem Typu 2 po stronie pojazdu i wymiennymi 
adapterami sieciowymi zapewnia bardzo elastyczne, mobilne ładowanie - w garażu  
w domu i w drodze

•  Idealny do ładowania z mocą do 22 kW z gniazdek domowych (typ E/F, CEE 7/3)  
lub przemysłowych CEE, np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie

•  Wielofunkcyjny przewód prowadzi po stronie sieciowej do gniazda CEE do 
podłączenia dwóch dołączonych przewodów adapterowych z wtyczką Typu E/F i 
3-fazową wtyczką CEE (1-fazowa wtyczka CEE dostępna oddzielnie)

•  Wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzanymi  
stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) 
zapewniają dodatkową trwałość

•  Pokrywy na wszystkich złączach chronią przed wnikaniem kurzu, brudu i wody 
pomiędzy ładunkami

•  Kabel do ładowania EV do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu  
nominalnym 110-400 V, temperatura pracy -25 °C do 45 °C

•  Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu 
oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)

LAPP
Zestaw przenośnych stacji ładowania Universal, Typ 2,  
do 11 kW
(5555924001) 16 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych 
z przyłączem Typu 2, wraz z adapterami wtykowymi CEE i Typu E/F

•  Ładowarka Mode 2 firmy LAPP ze złączem Typu 2 po stronie pojazdu i wymiennymi 
adapterami sieciowymi zapewnia bardzo elastyczne, mobilne ładowanie - w garażu  
w domu i w drodze

•  Idealny do ładowania do 11 kW z gniazdek domowych (typ E/F, CEE 7/3) lub z  
gniazdek przemysłowych CEE, np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie

•  Wielofunkcyjny przewód kończy się po stronie zasilania przyłączem dla dwóch 
dołączonych przewodów adapterowych z wtyczką Typu E/F i 3-fazową wtyczką CEE 
(1-fazowa wtyczka CEE dostępna oddzielnie)

•  Wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzanymi  
stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) 
zapewniają dodatkową trwałość

•  Pokrywy na wszystkich złączach chronią przed wnikaniem kurzu, brudu i wody 
pomiędzy ładunkami

•  Kabel do ładowania EV do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu  
nominalnym 110-400 V, temperatura pracy -25 °C do 45 °C

•  Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu i przepięciowemu 
oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej i w skrzynce sterowniczej (ICCB)

do  
22 kW

do  
11 kW
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64709 Bulk

64710 Retail Box

6 m 64693 Retail Box

LAPP
Uchwyt ścienny do przenośnej stacji ładowania Basic i  
Universal
(5555000146) do montażu ściennego mobilnej stacji ładowania LAPP trybu 2

•  Proste, eleganckie rozwiązanie do zawieszenia stacji ładującej Basic na ścianie  
w garażu lub na parkingu podziemnym, w wiacie lub na zewnętrznym miejscu  
parkingowym

•  Zawieszenie skutecznie zapobiega zabrudzeniu lub uszkodzeniu skrzynki  
kontrolnej i kabli do ładowania

•  Skrzynkę kontrolną stacji ładującej Mode 2 można przymocować lub zdjąć  
w jednym prostym kroku

•  Dwa otwory na górnej krawędzi umożliwiają opcjonalne założenie  
kłódki jako zabezpieczenia przed kradzieżą

•  W komplecie kołki i śruby do montażu na ścianie
•  Kolor: biały, pomarańczowy

LAPP
Torba na przenośną stację ładowania Basic i Universal
(5555911002) do przechowywania kabla do ładowania w trybie 2 dla pojazdów  
hybrydowych i elektrycznych 

•  Wzmocniona i wyściełana torba na kable do ochronnego przechowywania przenośna 
stacja ładowania Universal firmy LAPP lub przenośna stacja ładowania Basic

•  Przechowywanie w torbie zapobiega przedostawaniu się brudu i wilgoci z kabla  
do wnętrza pojazdu lub do domu

•  Zapinany na zamek błyskawiczny organizator kabli z dużą komorą główną  
ułatwiającą przechowywanie i pobieranie

•  Wyposażona wewnątrz w dwie pętle mocujące do schludnego,  
bezpiecznego transportu kabla do ładowania EV.

•  Szczególnie wygodny dzięki praktycznemu uchwytowi do  
przenoszenia z tulejką do trzymania.

LAPP
Przenośna stacja ładowania Universal, Typ 2, do 22 kW
(5555922000) 32 A, 3-fazowe, do ładowania samochodów hybrydowych i elektrycznych 
z przyłączem Typu 2, bez adaptera

•  Ładowarka Mode 2 firmy LAPP ze złączem Typu 2 i gniazdem dla oddzielnie 
dostępnych adapterów LAPP zapewnia bardzo elastyczne ładowanie mobilne - w 
przydomowym garażu, na kempingu lub jako awaryjny kabel do ładowania w drodze

•  Port po stronie sieciowej podłączane jest do sieci za pomocą indywidualnych kabli 
adapterowych, np. z wtyczką domową (typ E/F, CEE 7/4) lub przemysłową CEE

•  Elektronika rozpoznaje adapter i reguluje do możliwej maksymalnej mocy ładowania 
między 1,2 a 22 kW

•  Wytrzymałe, ochrone przed przejechaniem kable i wtyczki z posrebrzanymi  
stykami oraz odporna na upadki skrzynka kontrolna (wodoszczelna zgodnie z IP67) 
zapewniają dodatkową trwałość

•  Pokrywy na złączach chronią przed wnikaniem kurzu, brudu i wody pomiędzy 
ładunkami

•  Kabel do ładowania EV do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy  
napięciu nominalnym 110-400 V, temperatura pracy -25 °C do 45 °C

•  Szczególne bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu nadprądowemu  
i przepięciowemu oraz kontroli temperatury we wtyczce sieciowej  
i w skrzynce sterowniczej (ICCB)

do  
22 kW
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64707 Retail Box

64708 Retail Box

LAPP
Adapter do ładowania Universal z wtyczką ze stykiem 
ochronnym, do 2,3 kW
(5555923000) 10 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

•  Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielnie ładowarką Mode 2 
"Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 4

•  Do łatwego ładowania z mocą do 2,3 kW z gniazdek domowych (typ E/F, CEE 7/3) - 
idealny w garażu domowym lub jako kabel do ładowania awaryjnego na drodze

•  Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie 
mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2

•  Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu  
znamionowym 230 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C

•  Wytrzymałe, odporne na ściskanie kable i wtyczki z posrebrzanymi stykami  
w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność

•  Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu,  
brudu i wody podczas przechowywania

LAPP
Adapter do ładowania Universal z wtyczką ze stykiem 
ochronnym, do 1,8 kW
(5555923005) 8 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

•  Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielnie ładowarką Mode 2 
"Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 3

•  Do prostego ładowania z mocą do 1,8 kW z gniazdek domowych (typ E/F, CEE 7/3) - 
idealny w garażu domowym lub jako awaryjny kabel do ładowania w trasie

•  Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie 
mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2

•  Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu  
znamionowym 230 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C

•  Wytrzymałe, odporne na ściskanie kable i wtyczki z posrebrzanymi stykami  
w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność

•  Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu,  
brudu i wody podczas przechowywania

do  
2,3 kW

do  
1,8 kW
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64704 Retail Box

LAPP
Adapter do ładowania CEE Universal, do 7,4 kW, 1-fazowy
(5555923002) 32 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

•  Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielnie ładowarką Mode 2 
"Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 2

•  Idealny do ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych o mocy do 7,4 kW  
z gniazd przemysłowych CEE, np. w standardowych gniazdach na kempingach

•  Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie 
mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2

•  Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu  
znamionowym 230 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C

•  Wytrzymałe, odporne na ściskanie kable i wtyczki z posrebrzanymi stykami  
w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność

•  Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu,  
brudu i wody podczas przechowywania

LAPP
Adapter do ładowania CEE Universal, do 3,7 kW, 1-fazowy
(5555923004) 16 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

•  Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielnie ładowarką Mode 2 
"Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 2

•  Idealny do ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych o mocy do 3,7 kW  
z gniazd przemysłowych CEE, np. w standardowych gniazdach na kempingach

•  Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie 
mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2

•  Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu  
znamionowym 230 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C

•  Wytrzymałe, odporne na ściskanie kable i wtyczki z posrebrzanymi stykami  
w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność

•  Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu,  
brudu i wody podczas przechowywania

do  
7,4 kW

do  
3,7 kW
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LAPP
Adapter do ładowania CEE Universal, do 22 kW, 3-fazowy
(5555923001) 32 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

•  Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielnie ładowarką Mode 2 
"Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 2

•  Idealny do ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych o mocy do 22 kW  
z gniazdek przemysłowych CEE, np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie

•  Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie 
mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2

•  Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu  
znamionowym 400 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C

•  Wytrzymałe, odporne na ściskanie kable i wtyczki z posrebrzanymi stykami  
w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność

•  Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu,  
brudu i wody podczas przechowywania

LAPP
Adapter do ładowania CEE Universal, do 11 kW, 3-fazowy
(5555923003) 16 A, kabel adapterowy do stacji ładującej Universal firmy LAPP

•  Adapter sieciowy do stosowania z dostępną oddzielnie ładowarką Mode 2 
"Przenośna stacja ładowania Universal" do samochodów elektrycznych Typu 2

•  Idealny do ładowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych o mocy do 11 kW  
z gniazd przemysłowych CEE, np. w hotelach, warsztatach i w rolnictwie

•  Jako adapter do stacji ładującej Universal, zapewnia bardzo elastyczne ładowanie 
mobilne, eliminując potrzebę zakupu dodatkowego kabla Typu 2

•  Kabel ładujący do bezpiecznego, stabilnego ładowania przy napięciu  
znamionowym 400 V (AC), temperatura pracy -25 °C do 45 °C

•  Wytrzymałe, odporne na ściskanie kable i wtyczki z posrebrzanymi stykami  
w gnieździe zapewniają dłuższą żywotność

•  Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu,  
brudu i wody podczas przechowywania

do  
22 kW

do  
11 kW
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