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 Після 10 р. експлуатації здатні
ще стільки ж відпрацювати в
накопичувальній системі
сонячної енергетики.

 Утилізуються на 98% практично
у всіх електромобілях.

 Абсолютно безпечні, не
окислюються, не створюють
шкідливих та отруйних випарів.

Ланцюжок шкідливих викидів

або «Вуглеводний слід»
Акумуляторні батареї 
для електромобілів
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Встановлення станції зарядки для електромобілів:

Чому це необхідно для вас?

За допомогою тільки
одного основного продукту в
різних версіях, OnCharger One
може покрити всі потреби в
зарядці електромобілів.

підвищує конкурентоспроможність бізнесу
(торгівельних центрів, кафе, ресторанів,
готелів, парковок, бізнес центрів),

приводить до Вас нових клієнтів, підвищує
лояльність до Вашого бренду,

підкреслює індивідуальний підхід та
інноваційність компанії.

Також це гарний інфопривід
у новинах (Facebook/Instagram)
розповісти про те, що у вас є
зарядна станція і ви підтримуєте
дану екологічну ініціативу.
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Чому це необхідно для вас?
Кількість зарядних станцій
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Кількість легкових електромобілів та гібридів 
в Україні (станом на 01.04.2019 р.)
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Чому саме зарядні станції 
ОС1 від ?

Порівняно з іншими доволі дорогими та 
незручними пропозиціями, 

зарядні станції ОС1 є найкращим рішенням.

 Повний сервіс
 Документальний супровід
 Офіційність
 Розроблений повний цикл

процесу зарядки
 Гнучкий механізм знижок

З 1 липня 2019 р. на нових парковках у містах України необхідно обов’язково проектувати мінімум
5% паркомісць з електрозарядками.

Державна будівельна норма «Автостоянки та гаражі для легкових автомобілів».

Schneider evlink(1100usd)

Keba kecontact p20 (950 usd)

OC1 OnCharger
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Додаткові переваги
А це означає, що у 
вас 24/7 стабільний 

пасивний дохід!Станції підтримують всі стандарти зарядки та
сумісні з усіма марками електрокарів.

Складаються із якісних німецьких та французьких
компонентів, а також успішно пройшли
випробовування у сертифікованих лабораторіях.

Мають надійний хмарний сервіс, що забезпечує
зарядку електромобілів. Власники зарядних станцій
самі встановлюють ціну за зарядку.

За статистикою уже існуючих наших клієнтів –
термін окупності 1-2 місяці.
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Комерційні пропозиції

«Партнер»

Ви купуєте зарядну
станцію та отримуєте
100% прибутку.

«Бізнесмен»
Ми самостійно встановлюємо

зарядну станцію ОС1 та ділимо
прибуток 50/50.

Ви можете викупити станцію
у будь-який час.
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Технічні характеристики
Потужність підзарядки 8,4

Зарядний кабель

Зарядний Роз’єм

Датчики

J1772
/Mennekes

5+м 
c J1772

Температура, 
Вологість,
Напруга, 

Сила струму

Робоча
температура

30℃
+60℃

Вага 3-4 кг

Гарантія 1 рік Домашня зарядна станція
дозволяє вдвічі швидше, ніж від
звичайної розетки, заряджати
Ваш електромобіль.



Контакти

support@oncharger.com

oc1.oncharger.com

https://oncharger.com

f https://www.facebook.com/oncharge/

https://oncharger.com/?fbclid=IwAR3z8M8DtLfrdA6gFyBXRq6lTpyk7KgoDem_Aj7xft0W23P6cr643B5ag1Q
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