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Tesla  |  Jaguar  |  Audi  |  Porsche  |  BMW  |  Lexus  |  Volkswagen  |  Ford  |  Smart  |  Mini  

Polestar |  Hyundai   |  Kia  |  Byton  |  Aiways  |  Seres  |  Hongqi  |  Xpeng  |  Suda  |  Mercedes 

 Volvo  |  MG  |  Nissan  |  Honda  |  Opel  |  Peugeot  |  Citroën  |  Fiat  |  Toyota  |  Renault en meer…

Nieuw: voor de vol-elektrische auto en bestelbus

Toekomstbestendig investeren 
Van een hele dag, naar een half uurtje laden 
Sla de huidige langzame technologie over en kies voor de dynamiek van DC snelladers 

De laadtechniek van de snelweg. Tot 20x sneller voor een optimale laadervaring

Draag- en verrijdbare DC snelladers leverbaar in 10 - 11 - 12,5 - 13,5 - 15 - 20 - 30 & 60kW 

Vaste DC snelladers op muur en paal leverbaar in 15 - 20 - 15/30 - 40kW

DC snellader als zuil leverbaar in 45 - 60 - 90 - 180 & 360kW 

Bestelautoladers voor onderweg
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GoldCharge: snelladen door gelijkstroom 
Het verschil tussen gelijkstroom (DC) & wisselstroom (AC) 
Gelijkstroom (DC, ‘Direct Current’) is de tegenhanger van wisselstroom (AC, ‘Alternating 
Current’). Wisselstroom heeft in veel gevallen voordelige eigenschappen voor groot-
schalige infrastructuur, maar wordt in apparaten zelden gebruikt. Alles van blenders en 
scheerapparaten tot  elektrische auto’s draait intern doorgaans op gelijkstroom.

Om van wisselstroom naar 

gelijkstroom te komen, is een 

omvormer nodig. Een dergelijke 

omvormer is in elektrische auto’s 

aanwezig maar moet compact 

zijn ten opzichte van een externe 

omvormer. De capaciteit is 

daardoor beperkt. Dat heeft als 

nadeel dat het tempo waarmee 

de accu van een auto opgeladen 

kan worden, ook beperkt wordt.

Om te voorkomen dat opladen 

een tijdrovende kwestie wordt 

en de accu van een elektrische 

auto echt met een comfortabele 

snelheid opgeladen kan worden 

is een externe omvormer vrijwel 

altijd een betere oplossing. 

De auto kan dan direct de 

gelijkstroom ontvangen 

om de accu op te laden.  

Deze effectieve omvormers 

zijn aanwezig in de door ons 

geleverde snelladers, daarom 

kunt u met deze gelijkstroom 

leverende laders veel sneller 

opladen dan met wisselstroom 

oplaadmogelijkheden. 

 

Voor meer informatie kunt u 

kijken op goldcharge.nl of ons 

bellen: tel. 036 5300 886.

   

Lader Bijlaadtijd (kortere lijn is sneller)

DC snellader 60kW 45 min

DC snellader 30kW 3,3 uur

DC snellader 20kW 2,8 uur

DC snellader 15kW 1,5 uur

DC snellader 10kW 5,5 uur

AC lader (~5kW) 10 uur

De voorbeeldtabel laat indicatief zien hoe snel  

DC gelijkstroomladers zijn, vergeleken met een  

AC wisselstroomlader.  

In dit voorbeeld gaan we uit van het tussentijds 

bijladen van een middenklasse EV auto of  

bestelbus met een 64kW accu.

Na een korte pitstop weer snel op weg…

Snelheid DC laders

go ldcharg e . n l



Elke vol-elektrische auto verdient+ een  
krachtige lader.
Elektrisch rijden is geweldig, mits het laden optimaal is geregeld.  

Dat kan alleen met gelijkstroom (DC) laders.  
 
Hoe zit dat? 
• Momenteel komt er uit vrijwel alle (lokale) laadpalen nog 

wisselstroom (AC). Weliswaar met een capaciteit van 22/11 kW. 

Maar de werkelijke laadstroom, wordt flink beperkt door de 

omvormer in je auto, ook wel boordlader genoemd.  

Die kan slechts 3,7kW of 7,2kW aan, soms 11kW. En daar gaat 

doorgaans nog 18% laadverlies af. Dat kost veel te veel tijd en 

geld. En een auto die stil staat heb je niks aan (downtime). 

• Mede daarom leveren wij uitsluitend snelle moderne 

gelijkstroom DC laders, want net als de snelle laders aan de  

snelweg, omzeilen die de beperking van de boordlader. 

Voor: Tesla, Jaguar,  Audi, Porsche,  
Volkswagen, MG, Hyundai, Skoda etc.

Energy on the go! 

De draagbare snellader P10kW is zeer compact en  
past er prima bij in de bestelbus en in de kofferruimte 
van uw elektrische personenauto.

Waarom een eigen snellader van GoldCharge?
• Je maakt je onafhankelijk van openbare laadpunten.  

Met een krachtige en efficiënte laadvoorziening, thuis en/of  

zakelijk gun je jezelf maximaal laadcomfort.

• De beste prijs voor deze nieuwe toekomstbestendige  

laadtechniek, met minimaal laadverlies en geen winstopslag  

op je geladen kilowatt uren. 

• DC laden op krachtstroom (400V), voorhanden in woon-  

werkpanden en bedrijven (ook de 3x16A van de overhead/ 

bedrijfsdeur), woonhuizen sinds 20 á 30 jaar, agri en meer… 

• Bedrijven hebben met onze snelle laders minder laadpunten  

en parkeerplekken nodig.  

Werkplaatsen kunnen de wagens opgeladen meegeven  

en/of laden tijdens een servicebeurt. 

Medewerkers en ZZP zijn na een korte pitstop sneller op weg.  
Winkels en hotels creëren met goede laadpunten meer  

waardering, bezoek (via de app’s) en inkomsten.  
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Na een korte pitstop weer snel op weg…

Alle snellaad- systemen zijn  gebaseerd op krachtstroom

Video: in 1 minuut uitgelegd  
snelladen voor  EV > 
(Elektrisch Voertuig) 

go ldcharg e . n l
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DC snelladen mogelijk op elke locatie met een 3-fase 16A aansluiting. 
Bij uitstek geschikt voor de generatie elektrische auto’s met slechts  
3,7 of 7,4kW boordlader. Geschikt voor CHAdeMO óf CCS aansluiting.  
Aansluitwaarde geschikt voor bedrijf en woonhuis 3x16A 
Het laadvermogen van de laders op deze pagina is zodanig gekozen, 
dat in beginsel een eenvoudige bedrijfsaansluiting van 3 x 16A (ook die 
van de overhead/bedrijfsdeur) of een woonhuisinstallatie van 3x 25A 
volstaat, waardoor verzwaring van de installatie of verhoging vastrecht 
meestal vermeden kan worden. Overleg bij twijfel met uw elektricien.  
Opmerking 
Bij AC laden gaat 18% verloren, kW’s die opgewekt moeten worden en  
u betaalt maar niet krijgt. Bij DC laden is dit laadverlies slechts 5 á 6%.

10 en 12,5 draagbare DC snelladers     

Voor zakelijk én privé gebruik, voor (bijna) overal DC snelladen

|   Portable snelladers  
     

10/12,5kW portable DC snelladers

Stekkertaal

Model	 	 P10kW			 P12,5kW

Stroom aansluiting  3 fase 0 en aarde 3 fase 0 en aarde

Voltage en Frequenty  400 volt AC 45-65 herz 400 volt AC 45-65 herz

Efficiency  94% 95%

     

DC	OUTPUT	 	 	 	 	

Voltage  50-500 Volt DC 50-500 Volt DC

Max Amperage  20 Amp 30 Amp

Max Vermogen  10 kW 12,5 kW  

Beeldscherm  7 inch LED Touch Screen 7 inch LED Touch Screen

waterdichtheid  IP54 IP54

werkingstemperatuur  graden -25 tot +65  graden -25 tot +65 

Lengte van de laadkabel 1,5  meter 1,5 meter

breedte diepte hoogte  452x363x195mm 500 X 300 X 765 mm

gewicht  16,6kg (kabels ca 5kg+) 18 kg (kabels ca 5kg+)

CHAdeMO stekker, om snelladen  
mogelijk te maken. Wordt bij de  
meeste elektrische automodellen van 
Japanse fabrikanten aangetroffen.

CCS stekker, voor in de auto, is een 
uitgebreide versie van de bekende  
Mennekes aansluiting, ontworpen  
om DC snelladen te ondersteunen. 

CEE stekker, voor aansluiting van onze 
DC snelladers op de bekende wand- 
contactdoos met 400V krachtstroom.

Portable, 
dus geen 

installatie- 
kosten!

DC snellader P10kW, draagbaar en uiterst compact voor 
elektrische bestelbus en kofferruimte personenauto.

Draagbare DC snellader P12,5kW

Overal laden? Met deze  
krachtige en compacte  
AC lader kan dit.  
Amper 4,5 kilo en 38 cm  
rond en 5 cm dik. 
Aansluitwaarde 11A,  
elke bedrijfsdeur heeft dit.  
Kabellengte totaal 5 meter. 
Optioneel te verlengen 
met 10 of 20 meter.

On the go  
Altijd je eigen 

 laadpunt bij je.

go ldcharg e . n l
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Mobiel dus makkelijk te verplaatsen. Vrijwel overal te 
gebruiken ook: bedrijven in huurpanden, geen eigen terrein, 
laden vanuit huis of garage en andere lastige situaties.  

Prettig om te weten: de lader groeit mee 
De professionele 15kW versie is een betaalbare eerste 
investering die in een latere fase in laadprestatie te 
verdubbelen is naar een stevige 30kW. 

Eigenschappen
•  Laden op locatie met een 3-fase aansluiting 
•  Ingebouwde intelligente laadbeveiliging
•  Gebruiksvriendelijk
•  Compact en handig op te bergen.

GoldCharge	V60kW

Krachtige mobiele en verrijdbare lader 

De 60kW verrijdbare DC snellader voor 

werkplaats, bedrijf en ook mobiel om vlot 

lege auto’s weer op de weg te krijgen.  

Op vele manieren inzetbaar en daardoor 

een slimme investering. 

Indicatie laadprestatie

• Tesla 74kW Bijlaadtijd 45 min
• eTron 86,5 kW Bijlaadtijd 1 uur

10 en 12,5 draagbare DC snelladers     

Voor zakelijk én privé gebruik, voor (bijna) overal DC snelladen

15/30, 20 of 60kW verrijdbare DC snelladers     

Voor professioneel en privé gebruik, voor Fleetowners en (auto)bedrijven

Verrijdbare snelladers  |    
     

15/30, 20 of 60kW  
verrijdbare DC snelladers
Model	 	 M15kW			 M30kW

Stroom aansluiting  3 fase 0 en aarde 3 fase 0 en aarde

Voltage en Frequenty  400 volt AC 45-65 herz 400 volt AC 45-65 herz

Efficiency  94% 94%

   

DC	OUTPUT	 	 	

Voltage  100-500 Volt DC 100-500 Volt DC

Max Amperage  40 Amp 80 Amp

Max Vermogen  15 kW 30 kW

   

Overige	specificaties	 	 	

Materiaal behuizing  gegalvaniseerd staal gegalvaniseerd staal

Beeldscherm  4,3 inch 4,3 inch

waterdichtheid  IP32 IP32

werkingstemperatuur  graden -20 tot 60  graden -20 tot 60 

geluidsproductie  55 db 55 db

Lengte van de laadkabel  5 meter standaard 5 meter standaard

breedte diepte hoogte  500 X 300 X 765 mm 500 X 300 X 765 mm

gewicht  47kg 61,5 kg

De GoldCharge 15/30 en 20kW verrijdbare laders.

Verrijdbaar, 
dus geen 

installatie- 
kosten!

info & prijzen 
goldcharge.nl 
Voor laatste nieuws  
en pakket updates  

Scan de QR code!

Werkplaats? 
Kies de krachtig & verrijdbare           
60kW DC snellader

go ldcharg e . n l
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GoldCharge	V20kW GoldCharge	V15/30kW

Een serieuze en snelle laadoplossing 

U krijgt het maximale laadvermogen 

binnen de grenzen van uw stroom- 

aansluiting en soms ook budget.  

15kW lader, uitbreidbaar tot 30kW 

Zo groeit de laadcapaciteit mee met  

de toename van het electrische rijden, 

met behoud van de initiële investering. 

Krachtige lader voor dubbel laden  

Plaatsing bij eigen bedrijf of openbaar.

Laadprestaties: 40kW (1 auto) of  

 2x20kW (2 auto’s)

GoldCharge	DUO	V40kW

Binnen of 
buiten aan  
de muur of  
op een paal

|   Vaste snelladers  
     

Hoogwaardige, krachtige laders voor:

• Middelzware aansluitingen vanaf 3x35A.

• Eigen gebruik in bedrijven en ruimere woning.

•  Openbare plaatsing inclusief opties als betalen 

met laadpas en creditcard.

• Bedrijven/winkels leverbaar met de betaalopties. 

• Extra inkomsten en  Extra traffic. 

 Want EV rijders vinden u via de laadpunt apps en  

 hebben dan een half uurtje (laad)tijd…

 
Eigenschappen
•  Ingebouwde intelligente laadbeveiliging

•  Gebruiksvriendelijke interface

•  Leverbaar voor CHADemo en CSS

•  Functioneert van -25 ºC tot +65 ºC

•  Data management en meetopties.

Model	 	 V20kW			 V15/30kW

Stroom aansluiting  3 fase 0 en aarde 3 fase 0 en aarde

Voltage en Frequenty  400 volt AC 45-65 herz 400 volt AC 45-65 herz

Efficiency  95% 95%

   

DC	OUTPUT	 	 	

Voltage  100-500 Volt DC 100-500 Volt DC

Max Amperage  20 Amp 40 Amp 80 Amp

Max Vermogen  20 kW 15 uitbreidbaar 30 kW

   

Overige	specificaties	 	 	

Materiaal behuizing  gegalvaniseerd staal gegalvaniseerd staal

Beeldscherm  4,3 inch 4,3 inch

Waterdichtheid  IP54 IP54

werkingstemperatuur  graden -25 tot +65 graden -25 tot +65

geluidproductie   55 db

Lengte van de laadkabel 1,5 meter 1,5 meter

breedte diepte hoogte  280x500x820 mm 530x200x752 mm

gewicht  54 kg  68 kg

15, 20, 30 en 40kW vaste DC snelladers     

Voor professioneel, groot privé gebruik en voor openbare plaatsing

vaste DC snelladers 20 en 15/30kW
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GoldCharge	V60kW

GoldCharge	V30kW

Mooie, krachtige vaste lader.  

Voor restaurants, luxe woningen, shopping 

(centers), tankstations, kantoren en bedrijven.  

Te plaatsen in omgevingen waar zowel power 

als representatie gewenst is. Betaalopties:  

(eigen) laadpasjes en credit card.  

Indicatie laadprestatie

• Tesla 74kW Bijlaadtijd 1,5 uur
• eTron 86,5 kW Bijlaadtijd 2 uur

Vaste lader. Let op: de eerste 15kW lader tijdelijk voor 

€ 4970,- excl. btw. Want wij willen het comfortabele  

DC laden (binnenkort de norm!) bereikbaar maken,  

o.m. met deze interessante prijs/prestatie snellader.  

Montage aan wand of op paal.  

Aansluitwaarde in uw pand; 3x35A of meer. 

Indicatie laadprestatie

• Tesla 74kW Bijlaadtijd 3,5 uur
• eTron 86,5 kW Bijlaadtijd 4 uur

Vaste lader: Zuil. Krachtige 

lader 60kW (1 auto) of 2x30Kw 

(2 auto’s). Met 60kW is 30 tot 60 

minuten bijlaadtijd al genoeg. Bij  

2 auto’s aan de zuil, komt er voor 

een kleine auto in 30 minuten 70 á 

80km bereik bij, tot 50 á 60km voor 

grotere auto of busje (indicatief).

Het MKB kan met deze lader het 

eigen wagenpark prima verzorgen 

en het vergt maar 1 of 2 eigen 

parkeerplekken.  

Met deze lader zijn er per dag tot 

3000 laadkilometers beschikbaar en 

te verdelen. Bijvoorbeeld:  

2 laaduren 60kW beschikbaar voor 

dagelijkse kilometervreters, en  

6 laaduren voor 8 anderen. 

Laden op het bedrijf is het goed-

koopst. En u wordt snel groot-

verbruiker, met gunstiger tarieven. 

Ook voor de verlichting etc. 

Openbare plaatsing is voor 

veel grote en kleine bedrijven 

interessant. Vanwege de extra 

inkomsten maar ook om klanten te 

trekken. EV rijders vinden dan zowel 

uw snelle lader via de app, als ook 

uw zaak. Met een goede laadplek 

en fair tarief is dat een win-win-win 

actie. En de banken doen graag 

aan objectfinanciering. Wij bieden 

betaalopties voor de belangrijkste 

pasjes en nu ook creditcard.  

Een specifiek laadpasje is geen 

noodzaak meer. 
Mooi vormgegeven. Voor dubbel laden.  
Plaatsing openbaar of bij eigen bedrijf.

GoldCharge	V15kW

Alle snellaad- systemen zijn  gebaseerd op krachtstroom

      

Vaste snelladers  |    
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verantwoording
Deze brochure bevat basisinformatie over elektrisch 
rijden en is een inleiding naar meer kennis over het 
nieuwe segment van compacte DC snelladers.  
 
De getoonde modellen, technische informatie en 
gegevens in deze brochure zijn onder voorbehoud.  
Meer informatie op goldcharge.nl, ev-database.nl,  
mijnaansluiting.nl en bijvoorbeeld het EV Jaarboek 2021.

GOLDCHARGE® 
EV Professionals

Kweekgrasstraat 36
1313 BT Almere
Nederland
T +31 (0) 36 5300 886 
www.goldcharge.nl
info@johngold.nl
 

       goldchargenl 
  }

voor actuele prijzen 
infoblog & video’s  

goldcharge.nl 
ook voor toebehoren, zoals 
verloopstekkers en kabels.

Scan de QR code!

 

GO L DC H A R G E

En dan dit nog… 
Overstappen naar elektrisch 
Het laden op bedrijf of thuis is enorm praktisch.  
Het maakt u onafhankelijk, geeft keuze voor  
groene of grijze energie en bespaart laadkosten. 

Als EV specialisten en bekende automotive 
organisatie (sinds 1979 landelijk en vertrouwd 
leverancier van John Gold cruise control) delen  
we graag onze know how, voor zowel zakelijk  
als particulier.

Sinds 2013 rijden wij elektrisch om te leren en te 
begrijpen waar het heen gaat, met een fossielvrije 
en energieneutrale wereld. Inmiddels werken wij  
al enige jaren aan de produktlijn van GoldCharge.  
Daarmee helpen wij met de transitie naar fijn 
elektrisch rijden, die onverbrekelijk met een  
goede laadervaring is verbonden. 

Daarom richten wij ons niet meer op  
AC laadpalen en wallboxen, maar  
uitsluitend op DC snelladen, nu nog  
het meest bekend van de snelweg.  
Deze techniek is superieur, wordt de  
norm en brengen wij met nieuwe  
compacte producten naar uw eigen  
terrein, bedrijf of woning. 

Met de laders van GoldCharge bent u goed 
voorbereid op de transitie naar elektrisch rijden! 

Uw keuze met hulp van onze kennis.


