
LADESTASJON TIL EL-BIL     
KLAR TIL BRUK – TIL FASTPRIS! 

HVA SIER DSB?  

«Det er mange som lader bilen på natten når hele familien ligger og sover, 
derfor må vi redusere risikoen for feil og mulig brann til et minimum. 
Lading med ladestasjoner vil øke sikkerheten betraktelig sammenlignet 
med tradisjonelle stikkontakter» Jan Tore Gjøby, NAFs ladeekspert. 

Vi tilbyr testvinner Zaptec Go til knall pris. Se NAF sin store test av ladere 
her 

Fastpris på ferdig ladestasjon: 

3,7 – 7,4KW ZAPTEC MED FULL OVERSIKT I APP 

Smart lader fra Zaptec gir mange muligheter, som bla. lastbalansering, 
smarthus integrasjon og Eco Mode som lader når det er billigst.  

 FRA KR    12 590,-  16A/3,7KW   -    14 590,- 7,4KW/32A  

 

 

 QUDO LADESTASJON SORT 22KW 0-32A/1+3FAS TYPE2 RFID 

QUDO er en App fri ladestasjon som er enkel i bruk og tilpasset alle folk og 
alle biler. Med QUDO får du integrert områdelys med fotocelle, integrert 
RFID leser, unik enhåndsbetjening og slank utførelse. 

FRA KR   9 990,-   3,6KW/16A     -     12 990,-  7,4KW/32A  

 

Inkluder kabel inntil 10 meter fra sikringsskap!  
 

Forutsettes normalt tilgjengelige føringsveier, og plass i sikringsskap.  
Ekstra kabel 150,-/m - Gjennomføring i mur, 150,-/stk 
Eventuelle tillegg faktureres etter medgått timer og materiell. 
Ved montering av >7,4Kw lader må det søkes nettselskapet, hvor de må sjekke om det 
er kapasitet i sitt nett. Søknaden har ca 2 uker behandlingstid.  
Dersom det ikke er installert overspenningsvern fra før, kan dette installeres for 
kr 1950,- (lovpålagt ved installasjon av ladestasjon for beskyttelse ved fks 
lynnedslag)  
 

Betal når det passer deg best med Svea finans. 
Se betalingsløsning på våre nettsider https://www.el-install.no/delbetaling-svea/ 
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HJEMMELADER 

Viste du at det er krav om 

ladestasjon der du lader til daglig. 

Zaptec og Easee er full siste 

teknologi! Se nærmere 

beskrivelse på deres egne 

nettsider.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbillader QUDO Ladestasjon 

Sort 22kW 0-32A 

https://zaptec.com/zaptec-go/#moreinfo
https://www.motor.no/aktuelt/dette-er-de-beste-ladeboksene-til-elbiler/222754
https://www.el-install.no/delbetaling-svea/
mailto:post@el-install.no

