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Kort fortalt ...

MENNEKES

Produktfordele
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG er en inter
nationalt førende producent af industrielle stik og en leveran
dør af elektromobilitetsløsninger og bilkomponenter.

Virksomheden blev grundlagt i 1935 og har i dag datter
selskaber og agenturer i over 90 lande. To tredjedele af med
arbejderne er ansat i Tyskland på hovedkvarteret i Kirch
hundem (NordrheinWestfalen) og i Neudorf (Sachsen). Hos 
MENNEKES, som er en familie virk somhed i tredje generation, 
lægger man særlig vægt på produkternes kvalitet og sikkerhed. 
Sortimentet inden for elektro mobiliteten inkluderer teknisk 
avancerede og praktiske ladebokse, intelligente netværks
løsninger af ladestandere, stik til biler og lade kabler samt 
fakturerings løsninger. Den mest berømte produkt udvikling af 
MENNEKES, type 2-stikket, blev defineret som standarden til 
opladning af elbiler i Europa. 

Stort produktudvalg
 ● AMTRON® ladebokse til private og offentlige 
områder:

 o AMTRON® Compact: fladt, kompakt design til 
smalle garager eller carporte

 o AMTRON® Charge Control: Integration i 
husets energistyringssystem via Modbus TCP

 o AMTRON® Xtra: Solopladningsfunktion i 
kombination med SMA Sunny Home Manager

 o AMTRON® Premium: nem fakturering af 
firmabilen og solopladningsfunktion

 ● maksimale opladningseffekter pr. opladnings-
punkt: 3,7 kW, 11 kW, 22 kW (produktafhængig)

Kvalitet
 ● produkter „Made in Germany“

 ● produktudvikling og fremstilling fra en enkelt kilde

 ● certificering af kvalitet, miljø og energistyring 
(ISO 9001, 14001, 50001)

 ● internt testlaboratorium og produktion 
i overensstemmelse med den tyske 
kalibreringslov

Brugervenlighed
 ● MENNEKES Charge App med omfattende 
funktioner: systemstatus & fjernbetjening af 
opladningsprocessen, med tre forskellige 
opladningstilstande, statistiske evalueringer og 
en oversigt over elbilens data

 ● smart kabelhåndtering takket være det 
integrerede kabelophæng

 ● opladningen startes via app, RFIDkort eller 
uden autorisation (produktafhængig)

Individuelle løsninger
 ● elomkostninger for opladningen af firmabilen 
kan nemt faktureres via app og RFIDkort 
(AMTRON Premium)

 ● ladestationer og bokse til kommercielle 
anvendelser, f.eks. udlejere, virksomheder, 
hoteller, butikker, flådeoperatører, 
parkeringshuse, byer osv.

 ● „MENNEKES ativo“: Faktureringstjeneste, 
der understøtter operatører af ladestationer i 
overvågning og fakturering af opladninger

 ● stort udvalg af tilbehør til ladestationer og 
ladebokse


