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Historie: Hoe is  
Juice Technology  
ooit begonnen?

Zo af en toe kruisen wegen die daarmee de loop der gebeur-
tenissen voor altijd zullen veranderen. Christoph Erni, welbekend 
in de zakenwereld met zijn eigen consultancybedrijf, was op een 
dag met cliënten uit eten toen een van hen, "zo'n echte eco-fun-
damentalist" met een duidelijke missie, hem de les las over de 
enige juiste manier van voortbeweging. En waar hij hoog opgaf 
over openbaar vervoer als oplossing voor alle mobiliteitsproble-
men, vroeg hij Erni in een adem door of die hem niet een lift naar 
de luchthaven kon geven, want hij was onderweg naar Bali "voor 
een culturele uitwisseling".

Niet veel later vertelde een zakenpartner Erni over een onderne-
mer uit Silicon Valley, die volledig elektrisch aangedreven auto's 
wilde gaan maken. Gedreven door de irritante inconsequentie 
van zijn ecologisch orerende tafelgenoot besloot de gepassio-
neerde benzineheld tot actie over te gaan en bestelde, in 2010, 
zijn eerste elektrische auto – een Tesla. De voorpret werd echter 
al snel overschaduwd door de hoon van zijn vrienden en kennis-
sen, toen het maar liefst drie jaar duurde voor zijn nieuwe Model 
S eindelijk werd afgeleverd.

De Tesla werd geleverd met twee laadstekkers, die geen van 
beide op Zwitserse stopcontacten pasten. Erni kocht dus een 
adapter bij de bouwmarkt – die de eerste nacht al tijdens het 
laden smolt: duidelijk niet geschikt voor het laden van elektrische 
auto's. Na wat gemor en gemopper, gevold door wat speurwerk 
op internet wist Erni de juiste adapters en kabelsets op te sporen. 
De e-auto zelf had hem inmiddels namelijk toch overgehaald, en 
hij wilde zijn Tesla wel houden. Alleen al het gevoel van het rijden 

– de rit – was ver superieur aan alles wat hij ooit had gekend met 
benzineauto's – zelfs die met handmatige versnelling en acht-ci-
linder motoren.

Erni's collega's begonnen hem aan te moedigen andere en-
thousiaste beginnende elektrische rijders een handje te helpen. 
Hoewel de opwinding over volledig elektrische auto's vanuit 
Silicon Valley in eerste instantie werd afgedaan als fantasie van 
een technische dagdromer, was er toch een handjevol pioniers 
klaar om de sprong te wagen. Ook mogelijkheden om te laden 
waren in die begintijd nog nauwelijks te vinden. En belangrijker, 
de enige verkrijgbare laadkabels waren van abominabel slechte 
kwaliteit. Erni begon zijn onderzoeksresultaten te delen op fo-
rums voor elektromobiliteit, en zijn berichten werden met grote 
interesse gevolgd. Na een waar bombardement van aanvragen 
begon hij zelf passende adaptersets samen te stellen en te verko-
pen. Gestimuleerd door dit commerciële succes besloot hij zijn 
eigen producten te gaan ontwikkelen, en legde hiermee de basis 
voor de oprichting in 2014 van Juice Technology AG.

Hoewel het eerste product dat hij ontwikkelde, de mobiele lader 
JUICE BOOSTER gewoon uit een simpel ontworpen box bestond, 
werd hij een enorm succes. De nieuwkomer wist daarmee al in 
zijn eerste bedrijfsjaar de polepositie voor mobiele 22 kW-laders 
in de wacht te slepen, en staat in dit segment nog steeds aan 
kop. Dat is nauwelijks verrassend, aangezien elektriciteit overal 
beschikbaar is – het enige dat u nodig hebt, is de juiste oplossing 
om het toegankelijk te maken.
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De tweede versie van deze lader betekende de echte doorbraak: met zijn nieuwe ontwerp en 
verbeterde functies, die het laden zo makkelijk maken dat elke beginner het kan, werd de JUI-
CE BOOSTER 2 een bestseller die de winkels uit vloog. Tegenwoordig wordt de BOOSTER door 
verschillende gerenommeerde autobedrijven onder hun eigen merknaam op de markt gebracht. 
Hij is makkelijk te bedienen, met de bijbehorende adapters overal te gebruiken en bovenal veilig 
en betrouwbaar. Of hij nu 20 jaar in uw kofferbak ligt terwijl u hem maar een keer gebruikt, of dat 
hij dagelijks dienst doet als laadpaal in uw garage: doorslaggevend is dat hij in elke situatie perfect 
functioneert – net als een Zwitsers zakmes doet.

Tegenwoordig is de Juice Group wereldwijd aanwezig met eigen locaties, dochterondernemingen 
en partnerbedrijven. De Juice-bedrijvengroep omvat Juice Services AG, Juice Telemetrics AG, de 
Duitse firma Juice Europe GmbH met het hoofdkantoor in München, Juice Iberia S.L. gevestigd in 
Málaga, Juice France SAS met zetel in Parijs, Juice Nordics AB gevestigd in Uppsala, Zweden, Zhe-
jiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China en Juice Americas Inc. in de Amerikaanse staat 
Delaware. De Group heeft daarnaast een wereldwijd netwerk van wederverkopers tot zijn beschik-
king. Het bedrijf heeft momenteel een wereldwijd personeelsbestand van meer dan 200 personen, 
actief in onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing, administratie, inkoop, verkoop en logis-
tiek. In 2021 verhuisde Juice Technology AG naar een nieuw hoofdkantoor op de bedrijfslocatie in 
Bachenbülach, dichtbij Zurich Airport in Zwitserland, waar zich ook het Research and Development 
Centre van het bedrijf bevindt.

Bedrijfsprofiel

Wie is Juice?

 • De marktleider in mobiele laders voor elektrische voertuigen
 • Een lifestylemerk
 • Een softwarebedrijf
 • Een van de weinige leveranciers in de branche met een com-

pleet productaanbod
 
Waar staat Juice voor?

 • Zwitserse precisie
 • Hoge kwaliteit met een goede prijs-prestatieverhouding
 • Klantgerichte producten: een auto laden moet net zo makke-

lijk zijn als een telefoon laden 

 • Alle producten intuïtief, veilig en betrouwbaar in gebruik
 
Wat onderscheidt Juice van andere leveranciers?

 • Consistente, systematische softwaregerichtheid
 • Duurzaam toekomstbestendige laadconcepten die verder 

gaan dan afzonderlijke oplaadpunten, zoals de smartJui-
ce-software voor laad- en ladingsbeheer

 • Een holistische benadering met convergerende oplossingen, 
waarbij de j+ pilot-app als centraal knooppunt functioneert

 • Uitgebreide expertise in alle ontwikkelingen die elektromobi-
liteit bevorderen
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Christoph Erni’s CV

De oprichter 
en CEO “Elektrisch laden moet 

simpel, veilig en betrouw-
baar zijn – het leven is al 
ingewikkeld genoeg.” 
Christoph Erni

Een constant oog voor vei-
ligheid en betrouwbaarheid

Teneinde met succes verifieerbaarheid, uniforme instructies en richtlijnen en, vooral, veiligheid 
voor de consument in een nieuwe markt of nieuwe branche tot stand te brengen, is er een samen-
werkingsverband nodig van uiteenlopende experts om dergelijke definitieve standaarden gezamen-
lijk te ontwikkelen en breed te implementeren. De International Electrotechnical Commission (IEC 
in het kort) is de organisatie die verantwoordelijk is, in samenwerking met de European Committee 
for Electrotechnical Standardization (CENELEC), voor de ontwikkeling en bekendmaking van derge-
lijke normen op het gebied van elektrotechniek, elektronica en aanverwante technologieën. Deze 
normen worden ontwikkeld in honderden werkgroepen, waarvan elk verantwoordelijk is voor een 
specifiek technologisch veld. Iedereen die wil meewerken aan deze inspanningen en proactief de 
industrie wil helpen vormgeven, moet echter solliciteren voor en worden toegelaten tot de officiële 
commissie voor normen.

Juice Technology’s CEO Christoph Erni is al lid van de Zwitserse commissie voor de normen 
 IEC 61851 (met betrekking op stationaire laders) en  IEC 62752 (mobiele laders) sinds 2015. 
Sinds 2019 heeft hij een zelfde positie in de overeenkomstige Duitse commissie, en sinds 2017 in 
de internationale commissie voor standaardisering van mobiele laders. In 2021 werd Erni toegela-
ten tot de internationale commissie voor de norm IEC 61851.

Maar wat speelt zich nou precies af in die commissies, en hoe en in welke mate is hun werk van 
invloed op markten, brancheontwikkelingen en concurrentie? Christoph Erni beantwoordt deze 
vragen graag voor u, vanuit zijn standpunt als een fabrikant die de praktijk voor de gebruiker in het 
oog houdt.

Christoph Erni is de oprichter en CEO van Juice Technology 
AG, de Zwitserse fabrikant van laders en laadoplossingen. Erni, 
die altijd al nuchter en praktisch ingesteld van karakter was, 
verliet zijn zesjarige school vlak voor het eindexamen voor het 
Matura-diploma dat hem toegang tot de Zwitserse universiteit 
had geboden, om in plaats daarvan bedrijfsmanagement aan een 
beroepsopleiding te gaan volgen – waar hij al snel zijn roeping 
vond in de IT-sector. Maar dit was niet genoeg voor Christoph 
Erni: hij wilde meer! Zo'n 20 jaar geleden richtte hij zijn eigen be-
drijfsadviesbureau op, Erni Associates AG. Toen hem in 2014 het 
gebrek aan fatsoenlijke laadoplossingen opviel, nam hij al snel de 
beslissing zelf de productie in te gaan, en richtte Juice Techno-
logy AG op. Het bedrijf wist de poleposition in dit segment al in 
het allereerste bedrijfsjaar te veroveren met de JUICE BOOSTER 
1 mobiele 22 kW lader – en heeft die al die tijd behouden.

https://www.iec.ch/ords/f?p=103:14:714849115306061::::FSP_ORG_ID:21275
https://iectest.iec.ch/ords/f?p=103:14:616076985962025::::FSP_ORG_ID:1857
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Missie & impact:  
Waar gaat de reis naartoe?

Gefaseerde ontwikkeling van mobiliteit volgens Lars Thomsen  
(Chief Futurist voor de in Zurich gevestigde  
firma Future Matters AG en lid van de Raad  
van Bestuur van Juice Technology)

Waar staan we op dit moment in termen van elektromo-
biliteit?

Elektrische voertuigen waren in 2021 goed voor zo'n 20% van de 
nieuw verkochte auto's.

In de vijf grootste Europese markten (Frankrijk, Duitsland, Italië, 
Spanje en Groot-Brittannië), is het marktaandeel van elektrische 
voertuigen (inclusief volledig elektrische voertuigen, plug-in hy-
briden en conventioneel hybride EV's) gestegen van 8% in 2019 
tot 38% in 2021.  
 Verkoopoverzicht elektrische voertuigen Q4-2021

In september 2021 werd de Tesla Model 3 als eerste volledig 
elektrische auto uitgeroepen tot best verkochte auto van Europa 
(op basis van alle typen aandrijving).  JATO Dynamics

Waar de markt voor diesel- en benzineaandrijvingen in nieuwe 
voertuigregistraties voor weggebruik krimpt, groeit het aandeel 
van 'plug-in voertuigen' met een snelheid die in de dubbele 
cijfers loopt. 
 Carpixx’s Oldtimer Blog

Prognose van toekomstige ontwikkelingen in de mark-
ten voor elektromobiliteit en laden in Europa en de 
Verenigde Staten:

Het aandeel van elektrische voertuigen in Europa (BEV en PHEV 
gecombineerd) zal het aantal nieuw geregistreerde diesel- en 
benzineaangedreven voertuigen al in de eerste helft van 2023 
overschrijden. In vrijwel alle voertuigsegmenten en alle klassen 
zullen elektrische voertuigen een kantelpunt bereiken in 2025, 
wanneer zowel op economisch gebied als qua prestaties duidelijk 
zal zijn dat hun tegenhangers met interne verbrandingsmotoren 
nog slechts onderweg zijn naar hun einde. Het bereik van elektri-
sche voertuigen blijft toenemen, terwijl laadtijden gestaag korter 
worden en laadmogelijkheden in zowel de openbare ruimte als 
privé hoe langer hoe meer de norm worden. Dankzij de groeien-
de concurrentie, afnemende prijzen en een groter aanbod aan 
voertuigen op de markt, zullen EV's steeds dominanter worden 
in met name het segment hoge volumes midden- en laagge-
prijsd. E-auto's zullen steeds aantrekkelijker worden, zelfs voor 
stadsbewoners zonder eigen parkeerplaats of laadmogelijkheid, 
aangezien het bereik van de meeste e-auto's tegenwoordig en in 
de toekomst al meer dan voldoende is voor normaal, gemiddeld 
gebruik in de stad of als forens voor zeven tot tien dagen voordat 
u weer moet laden, wat u gewoon in een half uurtje kunt doen 
bij het winkelcentrum, op uw werk of op de parkeerplaats van de 
supermarkt.

China heeft ondertussen een punt bereikt waarop ze de Europe-
se en Amerikaanse markt betreden met nieuwe (en uiterst aan-
trekkelijke) geheel elektrische auto's en PHEV' s. Ten minste zes 
Chinese automerken zullen naar verwachting meerdere modellen 
uitbrengen op beide markten tegen 2025. Hiermee zal ook de nu 

https://www.strategyand.pwc.com/de/en/industries/automotive/electric-vehicle-sales-review-2021-q4.html
https://www.jato.com/ev-revolution-hits-new-milestone-as-tesla-model-3-becomes-europes-best-selling-car-in-september/
https://www.carpixx.ch/en/electric-car-boom-in-china-and-germany-in-the-fast-lane/
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al razendsnel groeiende Amerikaanse markt een extra stimulans 
krijgen, na groeicijfers van 190% gedurende het afgelopen jaar. 
China zal 's werelds grootste BEV-markt blijven tot aan 2026.

De VS verwacht een enorm groeiende markt voor EV's en PHE-
V's, en laadinfrastructuur buiten de hotspots tot nu toe. Vooral 
de gelijktijdige komst van meerdere spelers zoals Ford, Rivian, 
Tesla en anderen op de belangrijkste Amerikaanse markt met 
pickup-trucks zal leiden tot een toename van meer dan 15% in 
het aandeel EV van nieuwe autoregistraties in de VS met ingang 
van halverwege 2022. Afhankelijk van de beschikbaarheid van 
batterijen en voertuigen, zal het EV-aandeel in de verkoop van 
nieuwe auto's in de Verenigde Staten toenemen tot 40% of meer 
tegen 2025. In deze zelfde periode zou het volume aan EV-laad-
technologie op de Amerikaanse markt vertwintigvoudigen of 
meer vergeleken met vandaag de dag. De oproep van publieke 
beleidsmakers voor het renoveren van de infrastructuur en expli-
ciet voor het stimuleren van elektromobiliteit zou deze transitie, 
die al aan de gang is, zelfs nog verder kunnen versnellen.

Het succes van PHEV's zal niet lang duren, en het einde van 
deze categorie is al in zicht, in elk geval in Europa. Hun ver-
bruikscijfers, privileges en belastingvoordelen kunnen niet langer 
worden onderbouwd, als gevolg van het tegenvallende gebruik 
van de laadfunctie met het elektriciteitsnet van het hedendaagse 
wagenpark. Op Europees niveau wordt al gesproken over het 
koppelen van privileges en belastingvoordelen aan daadwerkelijk 
gebruik van de elektrische aandrijving.

Naarmate het bereik van e-auto's toeneemt, snelladende netwer-
ken gestaag uitbreiden en sneller gaan laden, en de prijsvoorde-
len toenemen, zal de markt al vanaf 2024 beginnen te kantelen 
in het voordeel van BEV's, en wel zodanig dat PHEV's vanaf 
2028 nauwelijks nog op een winstgevende manier op de markt 
kunnen worden gebracht. 

Meerdere trends beginnen zich af te tekenen in de sec-
tor laadinfrastructuur.

Voor AC-laden in Europa beginnen driefasige 11 kW laadappa-
raten aan kop te lopen als meest frequente oplossing: aan de 
autozijde kan een lader van dit formaat gemakkelijk worden ge-
plaatst, en kan deze batterijen van 80 kWh of meer in een nacht 
opnieuw opladen. 
Voor plaatsing in privégarages, gemeenschappelijke parkeerplaat-
sen in eigendom of openbare parkeerplaatsen is deze presta-
tie-uitvoer de optimale compromis tussen kosten en bruikbaar-
heid. In de Verenigde Staten liggen 40 A/240 V-verbindingen aan 
kop.

Voor laden met gelijkstroom (DC, direct-current) levert de 
CCS-verbinding (Combined Charging System) tot 350 kW aan 
laadstroom, wat de standaard is langs de snelweg. Installaties die 
50 tot 100 kW bieden, worden gebruikt in publieke parkeerplaat-
sen en dergelijke, in stadscentra en bij bezienswaardigheden.

Tegen 2024 zal vrijwel elke parkeerplaats langs de snelweg zijn 
uitgerust met een snellader, wat enorme investeringen voor 
de uitbater met zich meebrengt. Deze kosten zullen worden 
doorberekend aan de gebruikers in de vorm van relatief hoge 
prijzen per kilowatt-uur (kWh), tenzij de gebruikers een premium 
contract afsluiten met een bepaalde operator voor een maan-
delijks basisbedrag. Huidige prognoses voorzien dat drie tot vijf 
netwerken zich zullen gaan vormen in Europa die zullen strijden 
om langdurige klantretentie, net als de huidige mobiele telefoon-
netwerkproviders. Gegevens over laadgedrag, uitgevoerde reizen 
en diensten met toegevoegde waarde (verzekeringen, coupons, 
lidmaatschapsaanbiedingen enz.) zullen een belangrijk element 
gaan vormen voor alle spelers in deze markt.

Of en in welke mate dit scenario met snelladers bij servicepar-

keerplaatsen en providers op gelijksoortige wijze als mobiele 
netwerkleveranciers kan worden overgenomen in andere landen 
overal ter wereld, is afhankelijk van hoe de elektriciteitsprijzen 
daar worden vastgesteld. De modellen zullen licht variëren, af-
hankelijk van de prijsvolatiliteit gebaseerd op het type stroomop-
wekking. Naast een abonnementscomponent voor klantretentie, 
zal een variabel aandeel meespelen door de sterk fluctuerende 
invoer in het stroomnet van door natuurlijke energiebronnen 
gegenereerde elektriciteit , zoals wind- en zonne-energie, wat 
dan ook van invloed is op de keuze van de klant om overdag of 's 
nachts te laden.

Laden thuis of op de werkplek met AC-stroom (wisselstroom) zal 
echter altijd een goedkoper alternatief blijven, aangezien tegen 
2025 een groeiend aantal variabele laadtarieven zal worden 
aangeboden, zodat de prijs voor laden waarmee het elektrici-
teitsnet wordt ondersteund lager zal worden: afhankelijk van 
de hoeveelheid hernieuwbare energie beschikbaar op het net, 
het tijdstip van de dag of nacht en het gebruik van het netwerk, 
wordt laden op dergelijke tijdstippen vanzelf goedkoper. Hier zijn 
technische, economische en milieuredenen voor, en voordelen 
die worden ingezet door gedeeltelijk geautomatiseerde (slimme) 
laadplanning tussen het voertuig, de operator van de lader en de 
netbeheerder.

Met de opkomst van zelfrijdende en semi-autonome voertuigen  
die in de toekomst zelfstandig naar een laadpunt zullen rijden (of 
een parkeerplaats, wasstraat, onderhoudswerkplaats of wat dan 
ook), kunnen volledig geautomatiseerde laadstations (uitgerust 
met robotica) al vanaf 2025 tegemoet worden gezien. Hoewel 
autonome wagenparken hier de pioniers zullen zijn, krijgen we 
ook huurauto's en klanten met voertuigen vol zelfrijdende tech-
nologie zijn al snel geneigd het ritje naar het laadstation aal de 
auto zelf over te laten.
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Missie & impact:  
De impact van Juice op  
de ontwikkeling van  
elektromobiliteit

Wat zijn de grootste uitdagingen voor elek-

tromobiliteit op dit moment?

Bereikangst: de onterechte angst onder autobezitters zonder 
enige ervaring met elektromobiliteit dat het bereik van elektri-
sche auto's voor veel reizen ontoereikend is, zodat regelmatig en 
langdurig opnieuw moet worden geladen of de bestuurder strandt 
langs de weg met een lege batterij en geen laadpaal in zicht.

► Vanuit wetenschappelijk perspectief wordt bereikangst voor-
namelijk gezien als ongegrond en sterk gestoeld op emotie. De 
gemiddelde Europese autobestuurder legt zo'n 30 tot 40 km per 
dag af. Afhankelijk van het voertuig is eenmaal volledig opladen 
voldoende om een EV tot een week lang te kunnen gebruiken. 
 Institute of Energy Economics aan de Universiteit van Keulen  
 Wolfgang Reimann, Udo Wehner en Mirko Taubenreuther: Das 
Spiel mit der Reichweite Wechselwirkung von Automation und 
Elektromobilität (“Het spel met de correlatie van bereik tussen 
automatisering en elektromobiliteit”). In: 10 jaar ATZelektronik, 
speciale uitgave 7/2015. 1 September 2015, pp. 58–61.

Veranderde denkwijze bij laden: De mobiliteitstransformatie van 
interne verbrandingsmotoren naar elektrische auto's is een be-
langrijke paradigmaverschuiving – eentje waarbij oude gewoon-
tes en gebruiken op de schop moeten.

► Nu rijdt u niet langer speciaal naar het pompstation om te tan-
ken, maar laadt u de auto waar deze toch al voor een wat langere 
tijd geparkeerd staat – meestal bij u thuis of op het werk.

Grijze energie: de beschuldiging dat elektrische auto's niet 
milieuvriendelijk zijn omdat in de levenscyclusanalyse ook de 
productie wordt meegenomen, die hoger is dan bij ICEV's.

► Als we de gehele levenscyclus meenemen voor deze koolstof-
voetafdruk, inclusief de productie van de auto en de levering van 
brandstof of stroom, genereert een elektrische auto die wordt 
geladen vanuit de Europese mix van stroom 
( Agora Energiewende think tank) over dezelfde afstand als een 
ICEV slechts tweederde of zelfs de helft van de uitstoot van een 
ICEV. 
  Paul Wolfram, Stephanie Weber, Kenneth Gillingham et al.: 
Pricing indirect emissions accelerates low-carbon transition of 
US light vehicle sector (Prijzen van indirecte uitstoot versnelt 
transitie koolstofarm sector lichte voertuigen in VS). In: Nature 
Communications, deel 12, artikel nr 7121. 8 december 2021 
   Carculator – Hulpmiddel voor levenscyclusanalyse voor auto's

Black-out: Rampscenario's die waarschuwen voor een dreigende 
uitval van het openbare elektriciteitsnet als steeds meer elektri-
sche auto's worden goedgekeurd voor gebruik op de weg.

► Intelligente laders voorzien van een dynamisch laad- en 
ladingsbeheersysteem dat de belasting uniform verdeelt, net-
werkondersteunend laden mogelijk maakt en het elektriciteitsnet 
beschermt tegen overbelasting.

https://www.ewi.uni-koeln.de/de/aktuelles/elektromobilitaet-reichweitenangst-oft-unbegruendet/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs35658-015-0580-3
https://www.nature.com/articles/s41467-021-27247-y
https://static.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2021/2020_01_EU-Annual-Review_2020/A-EW_202_Report_European-Power-Sector-2020.pdf
https://www.carculator.psi.ch/
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Hoe helpt Juice bij deze 
inspanningen?

Onderzoek: Niveau van gebruik van elektrische  

voertuigen als functie van laadsituatie 

Als onderdeel van een onderzoek dat werd uitgevoerd in 
samenwerking de ZHAW (Zurich University of Applied Sciences), 
heeft Juice Technology AG de verbanden onderzocht tussen het 
gebruik van door batterij aangedreven geheel elektrische voertui-
gen (BEV) en de afzonderlijke laadsituaties van de e-rijders. Het 
doel was om uit te vinden of een goed bereik van laadmogelijk-
heden een positieve invloed had op hoe e-rijders hun voertuig 
gebruiken en rijden, en of deze invloed ook kan helpen bij het 
terugdringen van de CO2-uitstoot. Inmiddels is er wetenschappe-
lijk bewijs voor een rechtstreekse correlatie.

Een online kwantitatieve enquête, gericht op een totaal van 
5000 personen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland – on-
afhankelijk van socio-demografische factoren – die een (JUICE 
BOOSTER 2) mobiele lader gebruiken van Juice Technology AG. 
De enquête werd gehouden tussen 27 september en 12 oktober 
2019, en leverde een uiteindelijk responspercentage op van 
11,26 procent.

Het onderzoek in het kort:

Populatie: Steekproefpopulatie 5000

Responspercentage: 563 respondenten (11,26%)

Methode:
Online enquête in Duits via meerkeuzevra-
genlijst

Onderzoeksperiode: 27 september tot 12 oktober 2019

Steekproefpopulatie:

Personen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitser-
land die de JUICE BOOSTER 2 mobiele lader 
hadden aangeschaft via een online webshop 
in 2018 or 2019.

Evaluatie: Eenvoudige beschrijvende statistieken

Auteurs:  
Andreas Schellenberg (ZHAW) 
Andreas Heinzelmann (ZHAW)  
Christoph Erni (Juice Technology AG)



9JUICE PERSKIT

De belangrijkste onderzoeksresultaten in het kort

15% nauwelijks / 
helemaal niet

37% een beetje

17% veel

31% aanzienlijk

10% nauwelijks / 
helemaal niet

39% aanzienlijk

16% veel

35% een beetje

53% kilometers  
zijn 1:1 vervangen

24% iets 
verminderd

23% sterk 
verminderd

Vergelijking van gedrag van gebruiker met BEV (battery electric 
vehicle, elektrisch aangedreven voertuig) versus ICEV (inter-
nal-combustion-engine vehicle, voertuig met interne verbran-
dingsmotor): Heeft de beschikbaarheid van de JUICE BOOSTER 
2 invloed gehad op uw beslissing een elektrisch voertuig aan te 
schaffen?

Afbeelding 2 85% van de JUICE BOOSTER 2-gebruikers beves-
tigde dat het bezit van een mobiele lader positief heeft bijgedra-
gen aan hun besluit om geheel of gedeeltelijk van ICEV's af te 
zien. Voor BEV-gebruikers is vooral van belang dat ze altijd en 
overal kunnen laden, via welk stopcontact dan ook.

Verandering in gebruiksgewoonten: Hoeveel kilometer rijdt u 
minder in voertuigen met (diesel- of benzine-aangedreven) inter-
ne verbrandingsmotoren als gevolg?

Afbeelding 2 53% van de geënquêteerden antwoordde dat zij 
hun interne verbrandingsmotoren op zouden willen geven voor 
een geheel elektrisch model, zodra ze over een mobiele lader 
zouden beschikken.

Gebruikseffect: Heeft uw aankoop van de JUICE BOOSTER 2 uw 
zogenoemde bereikangst verminderd?

Afbeelding 3: De bereikangst van 90% van de BEV-rijders ver-
minderde na aankoop van een JUICE BOOSTER 2 – waarbij 55% 
hun bereikangst aanzienlijk of zelfs sterk zag afnemen.
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De belangrijkste onderzoeksresultaten in het kort

 Persbericht (Duits)

Door batterijen aangedreven geheel elektrische voertuigen 
('BEV') verbruiken minder energie dan voertuigen met inter-
ne-verbrandingsmotoren ('ICEV') voor het afleggen van dezelfde 
afstand, en het gebruik ervan levert een lokale CO2-uitstoot op 
van nul. De koolstofemissie van BEV's gedurende hun gehele 
levenscyclus ligt aanzienlijk lager dan die van ICEV's van dezelfde 
prestatiecategorie. Hoe meer kilometers er worden gereden in 
BEV' s in plaats van ICEV's, hoe groter de afname van CO2-uit-
stoot, en hoe beter de levenscyclusanalyse.

Een verbeterd elektrisch laadlandschap verbetert de presta-
ties van auto's op de weg. Met een mobiele AC-lader kunnen 
automobilisten altijd en overal onderweg laden via elk wissel-
stroom-stopcontact, waarmee de laadsituatie aanzienlijk verbe-
tert. De beschikbaarheid van mobiele laders stimuleert een groter 
gebruik van elektrische voertuigen. Daarnaast wordt, wanneer 
bestuurders de overstap maken van ICEV's naar BEV's, de 
CO2-uitstoot verminderd zodat uiteindelijk mobiliteit als geheel 
ecologisch gezonder wordt.

Verdere inzichten:

 •  Bijna driekwart (73%) van de onderzoeksrespondenten stelde 
dat de beschikbaarheid van hun e-voertuig hen in staat stel-
de het geheel zonder benzineauto te doen.

 •  Een duidelijke meerderheid (62%) gebruikt de JUICE BOOS-
TER 2  
dagelijks of meerdere malen per week als voornaamste 
laadapparaat, terwijl een kwart van de respondenten deze 
zelfs exclusief voor al hun laadbehoeften gebruikt.

 •  Meer dan vier van de vijf (83%) van de onderzoeksdeelne-
mers gebruiken hun e-auto vaker en/of voor langere reizen 
sinds de aankoop van een mobiele JUICE BOOSTER 2-wand-
box voor hun EV.

https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100840241
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Hoe helpt Juice bij deze 
inspanningen?

Empirisch onderzoek: Laadgedrag  

en elektriciteitsvoorkeuren bij gebruikers  

van elektrische voertuigen

Het laadgedrag en de geprefereerde energiebron van be-
stuurders van elektrische voertuigen op batterijen, werden in 
een kwantitatieve enquête bepaald. Het doel was uit te vinden 
of eigenaren van e-auto's beschikken over of bezig zijn met het 
ontwikkelen van een groter bewustzijn van hun ecologische 
verantwoordelijkheid. De indicatoren die werden gebruikt als 
metrische gegevens waren het gebruik van de bestuurder van 
hernieuwbare energiebronnen bij het laden van hun voertuig (on-
geacht de oorspronkelijke energiemix), en hun bereidheid meer 
te betalen voor groene elektriciteit dan voor stroom uit conventi-
onele fossiele brandstofbronnen.

Een online kwantitatieve enquête gericht op 5.154 personen 
in totaal in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland – ongeacht so-
cio-demografische factoren – die in een elektrisch voertuig tijden, 
leverde een responspercentage op van 11,2 procent. De enquête 
werd gehouden tussen 12 en 14 oktober 2019.

Het onderzoek in het kort:

Populatie: steekproefpopulatie 5154

Responspercentage: 576 respondenten (11,2%)

Methode:
Kwantitatieve online enquête in Duits via 
meerkeuzevragenlijst

Onderzoeksperiode: 12 oktober tot 14 oktober 2020

Steekproefpopulatie:
Personen in Duitsland, Oostenrijk en Zwit-
serland die gebruik maken van elektrisch 
aangedreven voertuigen (EV)

Evaluatie: Eenvoudige beschrijvende statistieken

Afdeling Onderzoek en Ontwikkeling
Juice Technology AG
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12% andere plaatsen, 
onderweg 11% neutraal 13% nee 60% ja

4,79 eurocent3,01 eurocent

37% werkplek 35% een beetje 
belangrijk

27% misschien
50% zeer belangrijk

17% stations met 
snelladers

49% thuis
4% niet belangrijk

De belangrijkste onderzoeksresultaten in het kort

Laadgewoonten: Waar laadt u uw elektrische auto?

Afbeelding 2 De elektrische stroom voor bijna driekwart van de 
totale jaarlijkse kilometerafstand wordt door de onderzoeksres-
pondenten ofwel thuis ofwel op de werkplek geladen.

Bron van de laadstroom: Hoe belangrijk is het voor u om exclu-
sief met schone stroom te laden?

Afbeelding 2 Het overgrote merendeel – ongeveer 85% – vindt 
het belangrijk om met schone stroom te laden.

Bereidheid tot betalen: Bent u bereid meer te betalen voor 
schone elektrische stroom die direct wordt gegenereerd, dan het 
standaard elektriciteitstarief?

Afbeelding 3: 87% van de onderzoeksrespondenten is niet alleen 
geïnteresseerd in schone energie, maar ook in schone energie 
die gelijktijdig wordt gegenereerd op het moment van consump-
tie (bijvoorbeeld tijdens het laden). De extra kosten vergeleken 
met de conventionele elektriciteitsmix kunnen variëren van 3 tot 
bijna 5 cent per kilowatt-uur aan stroom.
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De belangrijkste onderzoeksresultaten in het kort

 Persbericht

De onderzoeksresultaten tonen aan dat bestuurders van elektri-
sche wagens belang hechten aan het gebruik van schone stroom 
voor hun voertuig, ongeacht de oorspronkelijke energiemix. 
Hoewel slechts 28% van de conventionele Duitse energiemix 
afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen, verkreeg 70% 
van de onderzoeksdeelnemers 100% van hun laadstroom thuis 
van schone, hernieuwbare bronnen. 30% van de onderzoeks-
respondenten had zelfs geïnvesteerd in een eigen zonnepane-
lensysteem. De helft van het totaal aan gereden kilometers was 
aangedreven door laden thuis. Met deze achtergrond is het geen 
verrassing dat 85% toegang tot in real time gegenereerde schone 
energie als zeer belangrijk of vrij belangrijk beschouwt. De on-
derzoeksdeelnemers waren gemiddeld bereid 3 eurocent of meer 
per kilowatt-uur te betalen voor deze toegevoegde waarde.

Verdere inzichten:

 •  Eigenaren van e-auto's gebruiken veel schonere energie bij het 
rijden in hun voertuig dan de gemiddelde energieverbruiker.

 •  De helft van alle afgelegde kilometers wordt aangedreven 
door thuis geladen elektriciteit, waar op dit moment al 89% 
van de verbruikte energie geheel of gedeeltelijk wordt opge-
wekt met hernieuwbare bronnen.

 •  Eigenaren van elektrische voertuigen staan open voor verde-
re verbeteringen ten faveure van nieuwe, schone energiecon-
cepten.

 • Ze zijn ook bereid meer te betalen voor schone energie.

https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100857821?langid=2
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Producten

Juice Technology AG, met het hoofdkantoor gevestigd in het 
stadje Bachenbülach nabij Zurich Airport in Zwitserland, is een 
wereldwijd actief producent van laadoplossingen voor elektrische 
voertuigen. Het uitgebreide productaanbod van het bedrijf, rei-
kend van AC- en DC-laders voor lichtgewicht mobiele apparaten 
tot grote snelladers, maken het tot een van de zeer weinige 
leveranciers in deze branche met een zo volledig productaanbod. 
Juice is sinds 2014 marktleider op het gebied van mobiele 22-kW 
oplaadpunten. 

De consistente gerichtheid op software van begin tot eind 
onderscheidt Juice duidelijk van andere oplossingen in de markt 
Alle Juice-apparaten waarop het teken 'J+' is aangebracht, zijn 
gebaseerd op dezelfde processor en dezelfde firmware, zodat ze 
allemaal wederzijds compatibel zijn. Door een uniforme, con-
sistente software-architectuur te gebruiken, bespaart Juice een 
enorme hoeveelheid tijd, moeite en kosten. Oplossingen zoals 
omni-dynamisch ladingsbeheer, betaling via creditcard en de 
open-interface back-end zijn dus allemaal voor het hele produc-
taanbod beschikbaar.

Overzicht van marktinnovaties

JUICE CELSIUS: Onze eigen uitvinding voor veilig en vertrouwd gebruik 
Een temperatuursensor in de huishoudadapter controleert de temperatuur van de stekkerpinnen 
en detecteert direct elke oververhitting, zodat de JUICE BOOSTER 2 het laden op een gecontro-
leerde manier kan afsluiten. Zo beveiligt de JUICE CELSIUS tegen kabelbrand en brandschade aan 
gebouwen. 
 Persbericht

Betaling met creditcard: Initieel gestart in 2019 om klantvoordeel te maximaliseren 
Instant betalingssysteem direct aan de laadpaal, ingeschakeld door middel van NFC (Near-Field 
Communication) en RFID (Radio-Frequency Identification (RFID). Mogelijk tot betalen met elke 
creditcard, of met smartphone (met Apple Pay of Google Pay). 
 Persbericht

Plug and Charge: Geïntegreerd in serieproductie in de JUICE CHARGER me, zelfs al voor het de 
algemene standaard wordt 
Dankzij de nieuwe communicatiestandaard zoals gedefinieerd in ISO 15118, wordt het laadproces 
volledig automatisch uitgevoerd direct nadat de e-auto op de lader is aangesloten. 
 Persbericht

https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100882915?langid=5
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100876802?langid=5
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100882905?langid=5
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JUICE CHARGER me 3 
(AC)

JUICE BOOSTER 2 
(AC)

JUICE DIRECTOR 2 
(DC)

JUICE CHARGER 2 
(AC)

JUICE ULTRA 
(DC)

j+ pilot 
(App)

JUICE PERSKIT

Producten:
Overzicht

Stationair Snel

Softwareoplossingen

JUICE FLOW 
(Mode 3-laadkabels)

Mobiel

smartJUICE 
(Beheer van de lading)
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Producten: 
JUICE CHARGER me 3

Met een 28 cm lange rand en 12,5 cm diepte is de JUICE CHARGER me 3 bijzonder compact. 
Een 5 m lange kabel zorgt voor de nodige flexibiliteit. Achter het front van krasbestendig, van 
binnen bedrukt en vervangbaar acrylglas bevindt zich een stevig vastgeschroefde binnenbehui-
zing. Deze is absoluut water- en stofdicht volgens IP67 en zeer schokbestendig volgens IK10. Het 
laadapparaat is dus evenzeer geschikt voor binnen- als voor buitengebruik. 

De wallbox kan op de klassieke manier aan de muur – als in- of opbouw – worden bevestigd. Het 
apparaat kan ook enkel of dubbel aan een paal worden gemonteerd. De JUICE CHARGER me 
wordt volledig voorgeconfigureerd geleverd, is kinderlijk eenvoudig te bedienen en direct klaar voor 
gebruik (‘plug and play’).

Bovendien is het wandlaadstation ontworpen voor de ‘plug and play’-standaard. Bij alle voertuigen 
die al aan de ISO-norm 15118 voldoen en al aan de lader zijn geregistreerd met de voertuigiden-
tificatie, kan het laadproces direct automatisch worden geactiveerd zodra de laadstekker op de 
contactdoos van het voertuig wordt aangesloten. Ook is het mogelijk om via RFID-lezer te active-
ren, die achter de frontplaat zit.

Voor maximaal 250 laadstations is een lokaal-dynamisch laadmanagement geïntegreerd. Optioneel 
is de JUICE CHARGER me 3 ook verkrijgbaar met MID-gecertificeerde meter en naar keuze met 
ingebouwde aardlek-/vermogensschakelaar – voorbereid voor directe aansluiting aan stroomrails of 
bandkabel.

 juice.world/juice-charger-me-3

 YouTube: JUICE CHARGER me 3 (Engels)

 Persbericht

https://nl.juice.world/juice-charger-me-3
https://youtu.be/maf9-_EyG1g
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100894486?langid=5
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Producten: 
JUICE BOOSTER 2

Onderscheidingen

Dankzij de stekkeradapters die u meegeleverd krijgt met de JUICE BOOSTER 2 kunt u uw elektrische auto 
opladen vanuit elk conventioneel huishoudelijk of industrieel stopcontact of publiek oplaadpunt, waar dan ook 
ter wereld.

Deze lader is uitgerust met automatische detectie van de ingangsstroom van het laadcontact, en zorgt er zo 
voor dat deze altijd is ingesteld op de optimale laadstroom, en overbelasting van de stopcontactcapaciteit 
onmogelijk is.

De JUICE CELSIUS automatische beveiliging tegen oververhitting controleert continu de temperatuur van beide 
stekkerpinnen van alle huishoudstopcontactadapters van JUICE BOOSTER 2.

De JUICE CONNECTOR  stekkerverbinding met automatische adapterherkenning is de eigen interface van Juice 
voor alle adapterstekkers van Juice, verlengsnoeren en uitbreidingseenheden zoals de JUICE PHASER en JUICE 
CHARGER easy. Deze connectoronderdelen zijn gecodeerd ter bescherming tegen omgekeerde polariteit. De 
JUICE CONNECTOR is uitgerust met contactleidingen naar een aardingsgeleider en controlepiloot (CP: verbin-
ding voor overdracht van controlesignalen tussen het elektrische voertuig en de lader), waarmee de veiligheid 
en betrouwbaarheid van de toepassing wordt gemaximaliseerd. De stekkerverbinding is zodanig ontworpen dat 
deze ook geschikt is voor toekomstige functies.

De JUICE BOOSTER 2 …

… is absoluut waterproef (IP 67) en is bestand tegen overreden worden met een wielbelasting van tot drie ton.

… is ook uitgerust – in de Pro-versie voor commercieel gebruik – met verwisselbare adapters aan voertuigkant 
voor Type 2-, Type 1- en Type GB-stekkers.

… is 's werelds eerste mobiele lader van prestatieklasse 22 kW die met succes is getest door TÜV SÜD, het 
geautoriseerde inspectieorgaan, voor de IEC 62752 eerste-editie normen van 2016, inclusief Amendement 1 
van 2018.

 juice.world/juice-booster-2

 YouTube: JUICE BOOSTER 2 - De MOBIELE wandbox 
 
 Persbericht: Certificering van geautoriseerd inspectieorgaan TÜV SÜD 

 Persbericht:  ADAC Testwinnaar

Gepatenteerde temperatuurbewaking 
De huishoudelijke adapters van de JUICE BOOSTER 2 zijn uitgerust met 
het gepatenteerde JUICE CELSIUS temperatuurcontrolesysteem, waar-
mee absoluut veilig en vertrouwd kan worden geladen, zelfs via normale 
huishoudelijke stopcontacten. De geïntegreerde temperatuursensoren 
communiceren met de JUICE BOOSTER 2-lader via de JUICE CONNEC-
TOR-stekkerverbinding. Als de stekker mogelijke oververhitting detec-
teert, stuurt deze onmiddellijk een signaal naar de mobiele lader, die 
vervolgens het laadproces op een gecontroleerde manier kan afsluiten. 
Dit voorkomt mogelijke schade aan het stopcontact of de batterij van de 
elektrische auto. Zodra de temperatuur van de oververhitte pinnen weer 
naar een normaal niveau is gezakt, start het laden opnieuw.

 Persbericht: Schuko-stekker met JUICE CELSIUS 
 
 Persbericht: Andere huishoudstekkers met JUICE CELSIUS

https://nl.juice.world/juice-booster-2
https://youtu.be/DvV2Y_bhOe4
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100882904?langid=5
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100834146?langid=2
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100882915?langid=5
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100882900?langid=5
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Producten: 
j+ pilot

Onderscheidingen

De j+ pilot geeft een volledige evaluatie van alle belangrijke voertuig- en laadgegevens, verza-
meld en aantrekkelijk op een plaats gepresenteerd. Deze app geeft een overzicht van alle laad-
bewerkingen, inclusief kosten en energiebronnen. Stroomverbruik gedurende stilstand – ook wel 
'vampire drain' genoemd – wordt ook vastgesteld in de analyse van het algehele energieverbruik. 
Ook worden analyses geboden van afgelegde afstanden en een reislogboek, dat kan worden uitge-
print om voor belastingaangifte te worden gebruikt.

Deze app wordt voortdurend uitgebreid, zodat deze in de toekomst niet alleen oplaadpunten kan 
beheren, maar ook het gehele wagenpark.

 juice.world/app

 YouTube: j+ pilot - De co-piloot voor uw e-auto

 Persbericht

 YouTube: Juice World Charging Day 2020

 YouTube: Hoogtepunten van Juice World Charging Day 2020

Functies

Al geïntegreerd:

 • Overzicht van voertuigge-
gevens

 • Administratie van oplaad-
punten

 • Analyse van reisgegevens
 • Analyse van rijstijl
 • Minimalisering van 

CO2-voetafdruk

 • Logboek
 • Analyse van stroomver-

bruik
 • Energieterugwinning door 

regeneratief remmen
 • Vampire drain (capaciteits-

verlies)
 • Slijtage van batterij
 • Overzicht van laadkosten

Komende functieuitbreidingen:

 • Stroomverbruik in gebouwen controleren en vastleggen
 • Wagenparken beheren
 • Integratie met een opslagsysteem voor energie thuis of zon-

ne-energieproductie
 • Juice Power gebruiken om te laden met elektrische stroom 

die in real-time wordt gegenereerd van hernieuwbare ener-
giebronnen

https://nl.juice.world/app
https://youtu.be/APX3aYKDxTQ
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100871558?langid=2
https://youtu.be/JxadYaU8pvk
https://www.youtube.com/watch?v=JxadYaU8pvk
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Succesverhalen

Juice werkt samen met ge-
renommeerde autofabrikanten 
op het gebied van ontwikke-
ling en productie, en daarnaast 
ook in het eindklantsegment. 
Ze hebben voor zichzelf naam 
gemaakt als OEM-leverancier 
(Original Equipment Manu-
facturer). De laadoplossingen 
van Juice zijn ook meermaals 
bekroond met een scala aan 
prijzen. Een kort overzicht van 
de belangrijkste successen:

 Succesverhalen

Hyundai 
De JUICE BOOSTER 2, JUICE CHARGER 2 en JUICE PHASER 
zijn verkrijgbaar via de Hyundai-configurator, of op de pagina met 
accessoires op de website van Hyundai Zwitserland.

Daimler 
Mercedes-Benz Customer Solutions, de afdeling after-sales van 
Daimler, heeft de JUICE BOOSTER 2 toegevoegd aan hun pro-
ductaanbod als merkloos product, beschikbaar in heel Europa.

BMW 
De JUICE BOOSTER 2 wordt gebruikt in de auto-ontwikkelings- 
en productielocaties van BMW in heel Duitsland.

Opel/Stellantis 
Juice is een leverancier van niveau 1 voor Stellantis. De JUICE 
BOOSTER 2 kan worden besteld in de Opel-configurator onder 
de naam UNIVERSAL CHARGER (Universele lader).

Rimac 
Eigenaren van de Rimac C_Two hypercar hebben een simpele, 
veelzijdige laadoplossing bij de hand met hun PORTABLE CHAR-
GER – ook bekend als de mobiele lader JUICE BOOSTER 2.

Jaguar Land Rover 
Jaguar Land Rover Deutschland heeft al enige honderden ser-
vicewerkplaatsen en dealerships uitgerust met de JUICE  
BOOSTER 2 en JUICE DIRECTOR 2.

https://nl.juice.world/success-stories
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Duurzaamheid

Certificeringen

Juice wil kunnen waarborgen dat elk aspect van het bedrijf – van ontwikkeling en inkoop tot productie en 
eindgebruik – zo economisch, milieuvriendelijk en sociaal duurzaam mogelijk is.

Juice plant net zo veel bomen als nodig is voor het neutraliseren van de uitstoot van CO2 gegenereerd door 
de fabricage en het transport van hun producten. Het bedrijf werkt voor dit doel samen met de internationale 
organisatie One Tree Planted.

De Zwitserse laderproducent heeft bovendien zijn milieubeheersysteem 
laten controleren voor de ISO 14001-standaarden door een onafhan-
kelijk geautoriseerd inspectieorgaan, waarmee werd bevestigd dat hun 
productieprocessen milieuvriendelijk zijn, met daarnaast de erkenning dat 
deze groene benadering op alle niveaus van het bedrijf merkbaar is.

Door de aanmelding voor ISO 20400 toont Juice ook het streven samen te 
werken met leveranciers die duurzame werkwijzen ook zo hoog in het vaan-
del hebben. Partnerschappen voor de lange termijn garanderen product-
kwaliteit en waarborgen dat alle partijen met vertrouwen kunnen plannen.

Met het verwerven van de bekroning “Activate 2021” voor verpakkings-
management en de licentie voor de vereisten van de Richtlijn 2012/19/
EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA), afgekort tot de WEEE-richtlijn, stelt Juice bovendien een voor-
beeld voor verpakking, recycling en afvalscheiding.

Deze filosofie breidt zich ook uit naar de ontwerpfase van het product. 
Het smartJUICE laad- en ladingsbeheersysteem gecertificeerd voor 
ISO 50001-normen garandeert gebruikers optimaal energiebeheer met 
maximale efficiëntie.

 juice.world/engagement

 Persbericht: Herbebosssing van het Chilcotin Plateau in Brits-Columbia 
in het westen van Canada

 Persbericht: Herbebossingsactiviteiten in de bossen van Undabaso in 
de Spaanse provincie Biskaje

Uitstoot voor afzonderlijke Juice-producten en geplante bomen

Product
CO2-uitstoot van productie en 
transport

… en dit is hoeveel bomen Juice 
plant per producteenheid

JUICE BOOSTER 2 84 kg 1 boom

JUICE CHARGER me 102 kg 1 boom of, met standaard, 2 bomen

JUICE CHARGER 2 167 kg 2 bomen, of 3 met een steun

JUICE TOWER 2 212 kg 3 bomen

JUICE PHASER 101 kg 1 boom

JUICE DIRECTOR 2 280 kg 3 bomen

JUICE ULTRA 850 – 1200 kg tussen de 8 en 12 bomen

https://nl.juice.world/engagement
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100848190?langid=2
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100879776?langid=5
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Cybersecurity:  
Het 3-niveauconcept voor 
totaalbeveiliging

Certificeringen

Wanneer het gaat over laadinfrastructuur is de beveiliging gebaseerd op drie pilaren: fysieke 
beveiliging, gebruikersbeveiliging en softwarebeveiliging. Op het gebied van cyber- en informatie-
beveiliging onderscheidt Juice zich van de concurrentie door de twee benaderingen te volgen van 

“Software First” en “Security by Design” – wat volledige conformiteit betekent met cybersecurity-
standaarden. Juice doet dit door eigen chipsets te gebruiken, communicatie als standaardpraktijk 
te coderen, en continu te testen, met name door onafhankelijke software engineers en een eigen 
beloningsprogramma voor foutopsporing.

Het bedrijf richt zich ook op het continu verbeteren van de interne veiligheid, door passende be-
schermende maatregelen te nemen tegen externe bedreigingen. Door hun systemen te laten certifi-
ceren voor de toonaangevende internationale standaard voor cybersecurity, ISO/IEC 27001, zendt 
het bedrijf ook een duidelijke boodschap uit over hun inspanningen op het gebied van beveiliging in 
huis. Deze certificering toont aan dat voorzorgsmaatregelen voor het waarborgen van informatiebe-
veiliging en gegevensbescherming altijd duidelijk aanwezig zijn en regelmatig worden gecontroleerd.

Softwaregestuurde ontwikkeling binnen de industrie is de gehele markt aan het transformeren, 
en vraagt om gecoördineerde actie bij deze vooruitgang. Juice streeft daarom proactief naar het 
vaststellen van een netwerkbrede standaard voor laadbeheer, uniforme opties voor facture-
ring en betaling (waarvoor, bijvoorbeeld, een creditcard nodig is) en implementatie van het ISO 
15118-standaardprotocol voor “Plug and Charge” waarbij voertuigen onafhankelijk communiceren 
met oplaadpunten.

 Persbericht: Juice World Charging Day 2021

 Persbericht: Certificering voor ISO/IEC 27001

 YouTube: Juice World Charging Day 2021

 YouTube: Hoogtepunten van Juice World Charging Day 2021

https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100877476?langid=5
https://www.presseportal.ch/de/pm/100066878/100877033?langid=5
https://www.youtube.com/watch?v=bU0MnosxhIc
https://www.youtube.com/watch?v=4Z9yzV-MvGE
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Interview met
Christoph Erni Op basis van al uw ervaring als oprichter en CEO van Juice 

Technology AG: welke factoren gaan volgens u de doorslag 
geven in elektromobiliteit?"

Een belangrijke hefboomwerking bij het uitbreiden van elek-
tromobiliteit gaat uit van de grote variëteit van de beschikbare 
voertuigmodellen. In 2022 zullen meer dan vierhonderd nieuwe 
modellen van alle voertuigtypen op de markt worden gebracht – 
alles van compacte auto's en middelgrote en luxueuze modellen 
tot SUV's en off-the-roads. Het keuzeaanbod van al die nieuwe 
auto's tegen betaalbare prijzen maakt elektromobiliteit toeganke-
lijk en aantrekkelijk voor iedereen.

Een beter aanbod aan voertuigen garandeert ook hogere ver-
koopcijfers, waardoor dan weer de vraag naar geschikte laad-
mogelijkheden groeit. Het obstakel hier is de behoefte aan een 
uitgebreid, goed-gestructureerd publiek laadnetwerk. En toch is 
het nog belangrijker een geschikte lokale laadinfrastructuur te 
hebben. E-auto's worden tenslotte het meest opgeladen terwijl 
ze voor langere tijd geparkeerd staan ofwel meestal thuis of op 
het werk.

Hoe kunnen landen die achterlopen in de mobiliteitstrans-
formatie de verandering versnellen?

Er zijn gezamenlijke inspanningen nodig van alle sectoren – zowel 
publiek als privé: publieke beleidsmakers moeten de uitbreiding 
van de laadinfrastructuur vereenvoudigen door daarvoor geschik-
te kaders in te stellen, zoals snellere goedkeuringsprocedures. 
Lokale autoriteiten en bedrijven in de publieke sector zouden het 
goede voorbeeld moeten nemen en laadinfrastructuur aanbieden 
in hun parkeerfaciliteiten. Bedrijven met een wagenpark kunnen 
bijdragen door hun voertuigen te elektrificeren. Wat meer is, 
er zijn initiatieven nodig die multi-modale mobiliteit stimuleren 
door, bijvoorbeeld, parkeerplaatsen aan de rand van steden uit te 
breiden en in te richten, zodat daar knooppunten ontstaan met 
directe verbindingen met openbare vervoersnetwerken. Met der-
gelijke ketens van mobiliteit kunnen reizigers hun reis precies zo 
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inrichten als bij hen past. Het Zwitserse autodeelbedrijf Mobility, 
bijvoorbeeld, streeft deze visie eveneens na door met hulp van 
Juice Technology oplaadpunten te plaatsen bij grote treinstations. 
Dit bedrijf streeft ernaar om als onderdeel van de overgang naar 
een klimaatneutraal wagenpark alle 3120 voertuigen van het be-
drijf te elektrificeren tegen het einde van het decennium, en om 
meer dan 300 oplaadpunten te hebben geïnstalleerd in 2023.

Welke vereisten bepalen de vorm van de uitbreiding van 
het laadnetwerk? Zijn AC-oplossingen voldoende of moet 
de voorkeur worden gegeven aan DC-oplossingen?

Nu elektromobiliteit snel aan populariteit wint, is het belangrijker 
dan ooit de elektrische laadinfrastructuur snel uit te breiden, en 
wel op een zo grote schaal dat de transformatie geen vertra-
ging oploopt. De beste oplossing is een goede mix van AC- en 
DC-oplaadpunten, en wat er precies wordt geplaatst hangt af 
van de betreffende locatie.

DC-laden heeft zin op lange reizen, waar de e-bestuurder on-
derweg snel veel bereik erbij wil krijgen. Daar staat tegenover 
dat AC-laden helpt elektromobiliteit snel uit te breiden: voor de 
kosten van het plaatsen van een enkel DC-oplaadpunt kunt u al 
snel zo'n 20 AC-laders installeren. De minder krachtige AC-la-
ders helpen ook ongewenste slijtage aan de batterijen van het 
voertuig voorkomen.

Laders zijn overal nodig waar een e-rijder waarschijnlijk een tijdje 
blijft: thuis, in de garage of carport, of in het openbaar bij super-
markten, restaurants, fitnesscentra, golfbanen en tennisclubs, 
kapsalons, dokterspraktijken en overheidsgebouwen, en natuur-
lijk ook op de werkplek. AC-laadtechnologie is beter geschikt 
voor dergelijke locaties, omdat – in tegenstelling tot voor een 

DC-snellader – de bestaande stroomtoevoerleiding volstaat voor 
verbinding met de lader. Met slechts een half uurtje aangeslo-
ten op een 22 kW-lader, hebt u weer voldoende voor een extra 
bereik van 50 km – de gemiddelde afstand die op een dag in het 
stadsverkeer wordt afgelegd.

Het gebrek aan een uitgebreid, grootschalig laadnetwerk 
zal de volledige overgang naar elektromobiliteit uiteindelijk 
vertragen. Hoe kunnen mobiele laders de mobiliteitstrans-
formatie versnellen?

De cruciale factor voor het garanderen van verdere uitbreiding 
van elektromobiliteit is de beschikbaarheid van goed functione-
rende en gemakkelijk toegankelijke laadinfrastructuur. Mobiele 
laders zoals de JUICE BOOSTER 2 dragen bij aan een betere 
groei van elektromobiliteit, door de lacunes in het laadnetwerk te 
helpen opvullen terwijl ze bovendien een grote mate van flexibi-
liteit in gebruik bieden. Dankzij het uitgebreide adaptersysteem 
kan onze mobiele lader worden aangesloten op elk conventio-
neel huishoudelijk of industrieel stopcontact. Dit garandeert dat 
e-auto's overal ter wereld kunnen worden opgeladen. Elektriciteit 
is tenslotte overal beschikbaar – en met de mobiele laders van 
Juice hebt u zomaar toegang tot die stroom. Of hij nu wordt 
gebruikt als vast gemonteerde wandbox thuis, of als mobiele 
lader, of als Type 2-laadkabel bij een publiek laadstation: de 
JUICE BOOSTER 2 is de ideale 3-in-1-oplossing om elektrische 
voertuigen overal en altijd veilig en vertrouwd te laden. Het 
laden van een elektrische auto met onze mobiele lader zou even 
makkelijk moeten zijn als het laden van een smartphone – en 
daar zijn we volgens ons aardig goed in geslaagd. De combinatie 
van onze JUICE BOOSTER 2 met de publieke laadinfrastructuur 
en de DC-snelladers die worden aangeboden bij knooppunten 
voor vervoer, creëert een grootschalig, allesomvattend laadnet-

werk dat wereldwijd beschikbaar is. Dit is de enige manier om de 
voordelen van elektromobiliteit optimaal te benutten.

Juice Technology is niet alleen 's werelds grootste leveran-
cier van mobiele 22 kW-laders, maar ook aanbieder van een 
volledige productlijn voor laadproducten, inclusief snella-
ders. Waarin bent u van plan het meeste te investeren de 
komende jaren?

We zullen doorgaan met het maken van hoogwaardige hardware, 
en vooral onze focus op software intensiveren. Een belangrijke 
richting is het ontwikkelen van software die laadbewerkingen 
volledig automatisch kan uitvoeren, zodat de gebruiker echt 
alleen nog maar de stekker erin hoeft te steken.

Software is de sleutel – niet alleen tot de laadinfrastructuur, maar 
tot elektromobiliteit in het algemeen. Onze j+ pilot-app bundelt 
alle relevante informatie over het voertuig, rijgedrag, laadbewer-
kingen en energieverbruik in een enkele tool. Daarmee geven we 
gebruikers toegang tot een groot aanbod aan gegevens, netjes 
en overzichtelijk weergegeven in visueel aantrekkelijke grafische 
verbeeldingen en visualisaties. Deze makkelijke manier om het 
energieverbruik van het voertuig en de herwinning van energie 
bij regeneratief remmen te kunnen controleren, werkt ook stimu-
lerend op efficiënter en dus milieuvriendelijker rijgedrag.

De app wordt continu verder ontwikkeld en geïntegreerd in onze 
energiebeheersystemen thuis, zodat EV-laadstroom volledig 
kan worden betrokken van een zonnepanelensysteem op het 
gebouw, of van in real-time met waterkracht gegenereerde 
elektriciteit, terwijl daarnaast laders kunnen worden bediend en 
wagenparken worden beheerd.
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U kwam op het idee Juice Technology op te richten toen 
u in 2014 geen passende lader voor uw elektrische auto 
kon vinden. In die tijd ging het vooral om de hardware. 
Wanneer begreep u dat feitelijk de software het meest 
belangrijke ding is?

Hardware is de basisfundering die in elke situatie betrouwbaar 
moet functioneren. Onze JUICE BOOSTER 2, bijvoorbeeld, 
onderscheidt zich van andere laders omdat hij zo stevig is dat hij 
blijft werken, al rijd je er overheen met een 42-tons tank, zoals 
we met testen hebben bewezen. Toch is software de echte sleu-
tel tot succes. Periodieke updates maken het mogelijk oplaad-
punten te upgraden, zodat ze ook op de lange termijn bruikbaar 
blijven en zo dus toekomstbestendig zijn gemaakt. Duurzame 
mobiliteit begint namelijk bij een duurzame infrastructuur.

Wat maakt elektromobiliteit echt duurzaam?

Elektrische auto's spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling 
van duurzame, emissieloze mobiliteit. Daarom moet meer stroom 
worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen, en moet het 
voor de eindgebruiker makkelijk zijn aan deze milieuvriendelijke 
elektriciteit te komen. Het moet mogelijk zijn om bijvoorbeeld 
groene elektriciteit te laden van uw eigen zonnepanelensysteem, 
of van in real-time gegenereerde waterkracht. Om dit tot een 
succes te maken zijn slimme controlesystemen nodig – zoals 
omni-dynamisch laad- en ladingsbeheer – die al in het laadproces 
zijn geïntegreerd en eenvoudig te bedienen zijn, bijvoorbeeld met 
een mobiele toepassing. Maar duurzame mobiliteit begint al in de 
laadinfrastructuur,

en het totstandbrengen van een duurzame laadinfrastructuur 
begint al vroeg, op de productie-ontwerptafel. Waar onderdelen 
van hoge kwaliteit worden gebruikt, zoals de eigen componenten 
voor de interne onderdelen en aluminium in plaats van plastic 
voor de behuizing, zal ook het eindproduct stevig zijn en lang 
meegaan, en dus duurzaam zijn. Een ander element voor het 
waarborgen van de hoge kwaliteit is software-gebaseerd con-
ceptueel ontwerp, waarbij producten door middel van continue 
software-updates steeds van de modernste snufjes zijn voorzien.

Toch hebben ook laders, zoals elk industrieel gefabriceerd 
product, een ecologische voetafdruk. Daarom zijn inspanningen 
nodig om deze impact meteen vanaf het eerste begin te mini-
maliseren. Bij Juice compenseren we voor de grijze energie die 
wordt verbruikt bij de productie en het transport van onze pro-
ducten door bomen te planten. Alles bij elkaar hebben we tot nu 
toe in onze naam en met onze financiering ervoor gezorgd dat 
een gebied zo groot als meer dan 330 football-velden wordt her-
bebost met aangeplante bomen. Tot voor kort waren we voor dit 
doel ook actief in Canada, maar onze inspanningen daar zijn nu 
naar een project in Spanje verlegd. Ongeacht waar we momen-
teel bezig zijn op dit gebied echter, is het voor ons belangrijk dat 
de projecten worden ontworpen op basis van behoeften, zodanig 
dat geen monocultuur wordt gecultiveerd maar juist biodiversi-
teit wordt bevorderd om aaneengesloten, gezonde, lang levende 
en voor het milieu waardevolle bossen te creëren. We hebben 
precies dezelfde benadering van laadinfrastructuur: die moet 
grootschalig zijn, met een dichte dekking van een goede mix van 
stationaire en mobiele apparaten, DC- en AC-laders, allemaal 
optimaal afgestemd op de betreffende behoeften en locaties.
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Meer persberichten

 Juice persportaal

 Juice persafbeeldingen

 silentMag – EV-lifestylemagazine

Kanalen:

Voor meer informatie over het bedrijf, de producten en oplossin-
gen gaat u naar  juice.world. 
U kunt ons ook volgen op

Waar kan Juice u meer over 
vertellen?

 • Mobiel laden
 • Particuliere en publieke laadinfrastructuur
 • Algemene ontwikkeling van elektromobiliteit
 • Algemene ontwikkeling van laadinfrastructuur
 • Standaardisering van laadapparatuur
 • Softwareoplossingen en apps
 • Ladingsbeheer
 • Integratie met smart home
 • Elektrificatie van wagenparken, wagenparkbeheer
 • Cybersecurity in laadinfrastructuur

https://ch.linkedin.com/company/juicetechnology
https://www.facebook.com/juicetechnologyAG/
https://www.instagram.com/juice_technology/
https://twitter.com/juicetechnology
https://www.youtube.com/c/JuiceTechnology/featured
https://www.pinterest.ch/juicetechnologyag
https://nl.juice.world
https://www.presseportal.ch/de/nr/100066878?langid=5
http://media.juice-technology.com
https://nl.juice.world/magazin
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