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ALP EASY CHARGE OVAL
Slimme laadpalen die er ook aantrekkelijk uitzien; het is een unieke combinatie 
in de wereld van Electric Vehicles (EV). Want zeg nou zelf… ben jij ooit een fraai 
exemplaar tegengekomen dat tevens vooruitstrevend op het gebied van administratie en 
uitgebreid qua mogelijkheden is? Wij van ALP EV vinden dat het een het ander niet uit hoeft te 
sluiten. Dat onbegrensde opties, service en esthetiek ook hand in hand kunnen gaan. Daarom 
combineren wij vorm en inhoud tot een laadpaal die gezien mag worden én oneindige 
mogelijkheden heeft.

Plug & charge

Load balancing

Toekomst bestendig

Uitgebreide garantie

monitoring op afstand

mogelijk met 4G en LAN

Automatische administratie

Gecertifi ceerde installatiepartners

Standaard een P1 aansluiting (T.b.v. slimme meter)
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8001001011 Easy Charge Oval Home

8001002011 Easy Charge Oval Home & Smart

8001003011 Easy Charge Oval Home & Business

8005001011 Easy Charge Oval Home 5m cable

8005002011 Easy Charge Oval Home & Smart 5m cable

8005003011 Easy Charge Oval Home & Business 5m cable

8009099022 Voetstuk standaard

8009099122 Voetstuk ovaal

Artikel Omschrijving

Elektrisch rijden met de vaart erin
Wij van ALP EV zijn trots op onze intelligente administratiesoftware. Die zet − om maar wat te 
noemen − automatisch alle laadsessies via allerhande aanbieders op één factuur. Hij is te 
gebruiken via een eenvoudig te bedienen, maar uitgebreide app. En kan op afstand 
gemonitord en uitgelezen worden voor het geval een gebruiker om hulp verlegen zit. Met onze 
oplossingen geen onnodige rompslomp dus. We houden de vaart er graag voor je in. Op alle 
vlakken. 

Naast onze software ontwierpen we ook solide, stijlvolle laadpalen. Exemplaren die aan de 
wensen van iedere EV-rijder aangepast kunnen worden. En we doen daarbij unieke beloften 
op het gebied van garantie, veiligheid en duurzaamheid. Omdat wij geloven in onze producten 
en services. Met ALP EV is onbezorgd elektrisch rijden dus zo makkelijk als je het zelf maakt. 

Altijd bereikbaar, voor iedereen
Of je nu voor onze laadpalen kiest, onze administratieoplossing gebruikt of de combinatie van 
paal en software inzet: ALP EV heeft voor iedere elektrische rijder of wagenparkbeheerder 
wat wils. Iets dat écht werkt en klaar is voor alles wat  in de toekomst nog komen gaat. We 
bieden een laadpaal met allerhande opties. En qua software van een app met 
verbruiksoverzichten tot aan volledig geautomatiseerde administratie voor wagenpark. Zo 
wordt onbezorgd elektrisch rijden bereikbaar voor iedereen. Dat is mooi. Voor het milieu, voor 
het oog, voor de effi ciënte wagenparkbeheerder én de zakelijke rijder die geen poespas wil.


