
JUICE
ULTRA

De JUICE ULTRA is een
universeel, toekomst-
bestendig DC-laadstation 
voor semi-publieke en
publieke laadfaciliteiten.

Hij is geschikt voor CHAde-
MO-type en CCS2-type 
stekkers. Het ontwerp van 
de JUICE ULTRA is zodanig 
dat u modulair kunt
ophogen tot 300 kW
aan laadstroom.

Snellaadstation voor e-voertuigen 



JUICE ULTRA
Absolute kracht voor uw locatie

De volledig metalen behuizing is bestand tegen 
slecht weer en vandalisme en biedt ideale 
bescherming voor de interne techniek.

Robuust

via het hoge-resolutie 15”-display.
Eenvoudig te bedienen

Alle standaard betalingsmethoden kunnen worden
gebruikt, en uiteraard ook creditcards.

Snelle betaling

Uw veiligheid is onze
grootste prioriteit.

Noodschakelaar

Bespaar geld
De betrouwbare bediening, eenvoudige
installatie en het minimale onderhoud maken 
van de JUICE ULTRA een imposante winnaar. 
Dit verlaagt de lopende kosten en bewijst dat 
gelijkstroom-laders niet duurder hoeven te zijn.
U zou niets minder verwachten van JUICE...

Flexibele en toch extreem duurzame kabels.
Een goed gevoel

Tijdloos ontwerp
De JUICE ULTRA geeft elke parkeerplaats iets 
elegants. Alles bij elkaar, in een slanke,
oogstrelende behuizing.

Technische
specificaties

Afmetingen Hoogte: 2185 mm, Diepte: 663/854 mm,
Breedte: 398/732 mm (van 3 gelijkstroomrichters)

Ingangsstroom 3x 400 V (+/- 10 %) / 50 Hz (+/- 5 %) of
3x 480 V (± 10 %) / 60 Hz (± 5 %)

AC-ingangsstroom en 
uitgangsvermogen (van 
het net)

117 A, 80 kW op 75 kW DC-laadstroom
233 A, 160 kW op 150 kW DC-laadstroom 
352 A, 240 kW op 225 kW DC-laadstroom 
466 A, 320 kW op 300 kW DC-laadstroom 

Veiligheidsglas – 
conformiteit

IP54 – EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118

Bedrijfstemperatuur -30 ºC tot +55 ºC

Uitgangsvoltage 150 V – 1000 V

Uitgangsvermogen 75 kW (1 gelijkstroomrichter), max. 500 A  
150 kW (2 gelijkstroomrichters), max. 500 A  
225 kW (3 gelijkstroomrichters), max. 500 A  
300 kW (4 gelijkstroomrichters), max. 500 A 

RFID-systeem ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 

Communicatie GSM/CDMA, T-Ethernet, OCPP 1.6 

Adapters CCS2-kabel (IEC 62196), op aanvraag ook met 
CCS1-kabel en/of met type 2-contact en/of
CHAdeMO-adapter op aanvraag 

Materiaal – kleur Robuuste 100 % metalen behuizing –
anthraciet, zwarte kabel 

Goed om te weten

Nog meer vermogen? Geen probleem:
we hebben een zelfs nog grotere behuizing
voor nog wat extra decadentie: 
JUICE ULTRA large.

Dit modulaire ontwerp kan ook worden uit-
gerust met maximaal vier gelijkstroomrichters 
(75 kW uitgangsvermogen per
gelijkstroomrichter).

Met vier slots biedt JUICE ULTRA large een
ultra-krachtige 300 kW aan laadvermogen.

Kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

De RCD schakelt effectief en betrouwbaar
af op de opgegeven limietwaarde, voor

gegarandeerde maximale veiligheid.

Integrale DC-lekstroomdetectie

De versies met 75 kW en
150 kW laadstroom gebruiken 

dezelfde behuizing, zodat u indien 
nodig flexibel kunt ophogen.

Ook beschikbaar uitgebreid met 
22-kW AC-stopcontact, kabel of 

CHAdeMO-stekker.

Onbreekbaar, hoogwaardig vakmanschap.
CCS2-stekker

Gekoelde kabels voor
maximaal vermogen voor

laden met 150 kW of hoger.

CCS-type kabels

Individueel ontwerp

Meer is meer



juice-technology 
.com

JUICE ULTRA
Snellaadstation voor
publieke laadfaciliteiten

Modulair ontwerp
De lader werkt met 1 (75 kW) tot 4 (300 kW)
gelijkstroomrichters dankzij het
stekkersysteem ervan.

Razendsnelle installatie
Assortiment van gestandaardiseerde bevestigings-
systemen en voorgefabriceerde funderingen,
geintegreerde uitlijning en robuuste
snelkoppelingen.

Meer informatie en accessoires vindt u hier:
juice-technology.com/juice-ultra

Op continue basis succesvol getest
We garanderen compatibiliteit met alle bestaande
elektrische auto’s en elk nieuw gelanceerd model
voorzien van een CCS2-laadcontact.


