
 

 

 
Zorgeloos opladen 
Thuis of op het werk 
Bekijk de slimme laadoplossing bij LUITJES Elektrotechniek voor zowel privé als zakelijke rijders 

 

 



  

Bij LUITJES Elektrotechniek zijn we gespecialiseerd in het installeren van 

laadstations. Zo werken we ondertussen met verschillende partners en 

zijn we erkend installateur. Ons aanbod verschilt van o.a. EV-Box, Tesla 

Wall Connector, StreetPlug etc.  

 

Binnen vier stappen kunt u thuis of op het werk zorgeloos laden: 

1. Neem contact op met LUITJES Elektrotechniek. 

2. We bespreken samen uw wensen en kijken wat de beste optie is 

voor u. 

3. Op basis van uw wensen krijgt een voorstel op maat. 

4. Onze gecertificeerde installateurs komen de laadpaal installeren 

waarna u zorgeloos kunt laden. 

 

Installatie door experts 
Onze gecertificeerde installateurs 

nemen al uw zorgen uit handen. 

Ze installeren de laadpaal en laten 

zien hoe het werkt.  Laadpas 
Bij het installeren van je eigen 

laadpaal, worden een eigen 

laadpas bij geleverd. Deze laadpas 

zorgt ervoor dat u overal in 

Nederland kunt laden.   
Rijden op zonnestroom 
Beschikt u thuis al over 

zonnepanelen? De laadpaal kan 

het opgewekte stroom 

gebruiken van uw eigen 

zonnepanelen.    



 

 

 

  

 Laadvermogen tot 22 kW 

 Autostart/sleutelhanger/RFID-kaart 

 LED status indicatie 

 Standaardkleuren blauw, wit en 

donkergrijs 

Optioneel: 

 2 connectors 

 Load balancing 

 Montagepaal 

Afmeting (lxbxh): 600 x 255 x 205 mm  

 Laadvermogen van 3,7 tot 22 kW 

 Autostart/sleutelhanger/RFID-kaart 

 LED status indicatie 

 Beschikbaar in zwart of wit 

 Kabellengte in 4, 6 of 8 meter 

Optioneel: 

 Load balancing 

 Vaste kabel 

 Montagepaal 

Afmeting (lxbxh): 186 x 328 x 219 mm 

EV-Box Elvi 

EV-Box Business Line 

EV-Box Elvi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Laadvermogen tot 22 kW 

 Paslezer 

 LED verlichting  

 Sluit semi-automatisch 

 Waterbestendig 

Optioneel: 

 Load balancing 

 Montagepaal 

Afmeting (lxbxh): 600 x 300 x 460 mm 

 

StreetPlug 



 

 

 

  De Tesla laadpalen worden geïnstalleerd door een selecte 

groep van installateurs. LUITJES Elektrotechniek is hier 

geregistreerd Tesla installateur van de laadpalen.   

Alle Tesla elektriciens zijn opgeleid voor het installeren van de 

Tesla oplaadapparatuur en houd zich aan de kwaliteits-, 

vergunnings- en inspectievereisten.   

 Laadvermogen van 22 kW 

 Plug-in 

 Kabellengte beschikbaar in 2.5 meter of 7.5 

meter 

 Ideaal voor thuis 

Optioneel: 

 Load balancing 

 Vaste kabel 

 

 

Tesla Wall Connector 

In 3 stappen uw eigen Tesla Wall Connector 

Schaf een Tesla Wall Connector aan 

  De Tesla Wall Connector is beschikbaar in de Tesla Online store. 

Neem contact op met LUITJES Elektrotechniek 

  Wij maken een offerte op maat voor u. 

Samen een afspraak maken voor de installatie 

Wij verzorgen de installatie waardoor u er geen omkijken naar heeft. 
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Heeft u interesse in een laadpaal of wilt u meer 

informatie? 

Neem dan contact op met ons via: 

E-mail: info@luitjes.com 

of 

Telefoon: 0224 – 29 77 66 
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mailto:info@luitjes.com
http://www.luitjes.com/
mailto:info@luitjes.com

