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Kempower on vastaanottanut tilauksen sähköautojen pikalatausratkaisujen toimittamisesta GreenCore EV Services -

latausoperaattorille Yhdysvaltoihin. Toimitus sisältää Kempower S- ja C-Series -pikalatausratkaisuja ja ajoittuu vuosille 2022–

2023. Ensimmäisen GreenCorelta vastaanotetun tilauksen arvo on noin 5 miljoonaa euroa.
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Kempower toimittaa sähköautojen pikalatausratkaisuja GreenCorelle Yhdysvaltoihin

Kempower on vastaanottanut tilauksen sähköautojen pikalatausratkaisujen toimittamisesta GreenCore EV Services -

latausoperaattorille Yhdysvaltoihin. Toimitus sisältää Kempower S- ja C-Series -pikalatausratkaisuja ja ajoittuu vuosille 2022–

2023. Ensimmäisen GreenCorelta vastaanotetun tilauksen arvo on noin 5 miljoonaa euroa. GreenCore suunnittelee noin 10

000 aurinkopaneeleilla varustetun pikalatauskentän perustamista Yhdysvaltoihin seuraavien 10 vuoden aikana.

 Aurinkovoimalla tuettuihin latauskenttiin asennetaan DC-pikalaturit yhdessä kattavien energiavarastointijärjestelmien

kanssa.  

 

“Olemme innoissamme mahdollisuudesta aloittaa yhteistyö GreenCoren kanssa, joka on yksi Yhdysvaltojen johtavia

latausinfran rakentajia. Tämä kumppanuus on olennainen osa Kempowerin kasvustrategiaa. Näemme merkittäviä

mahdollisuuksia laajentua Yhdysvaltoihin tavoitteena aloittaa liiketoiminta Yhdysvalloissa. Odotamme todella paljon sitä,

että pääsemme näkemään yhdysvaltalaisten sähköautoilijoiden kokemuksia Kempowerin latureista”, sanoo Kempowerin

toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

 

“Odotamme yhteistyötä Kempowerin kanssa Pohjois-Amerikassa. Kempower on saavuttanut loistavan maineen johtavana

sähköautojen latauslaitetoimittajana Euroopassa, sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja olemme innokkaita tekemään

yhteistyötä heidän kanssaan heidän siirtyessä Pohjois-Amerikan markkinoille”, sanoo GreenCoren toimitusjohtaja Frank A

Baumann.
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GreenCore: 

GreenCoren tavoitteena on rakentaa ja operoida yli 10 000 aurinkovoimalla tuettua sähköautojen latauskenttää (Solar EV

Charging Plaza) Yhdysvaltoihin seuraavien 10 vuoden aikana. Latauskentissä hyödynnetään yhtiön patentoimaa CORE-FS-

infrastruktuurijärjestelmää. GreenCoren Solar EV Charging Plaza -latauskentät soveltuvat sähköisten henkilöautojen, sekä

sähköpakettiautojen ja -rekkojen lataamiseen. GreenCoren tiimi on rakentanut satoja sähköautojen latauspisteitä

Yhdysvalloissa, mukaan lukien kaksi Pohjois-Amerikan suurinta ja teknologialtaan erittäin haastavaa aurinkovoimalla tuettua

sähköautojen latauskenttää.

 

https://greencore.global/

 

 

Kempower:

Kempower suunnittelee ja valmistaa DC-tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille ja sähkökäyttöisille koneille.

Olemme omistautuneita sähköajoneuvojen harrastajia, joilla on syvä ymmärrys latausmarkkinasta ja käytännönläheinen

asenne tekemiseen. Tuotekehityksen ja tuotannon juuret ovat Suomessa, ja suurin osa materiaaleistamme ja

komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Palvelemme kaikkia sähköajoneuvoja henkilöautoista ja hyötyajoneuvoista

kaivoskoneisiin, veneisiin ja moottoriurheiluun. Kemppi Groupin 70 vuoden kokemus DC-virtalähteiden kehittämisestä

asettaa korkeat laatuvaatimukset tuotesuunnittelullemme ja käyttäjäkokemuksen kehittämiselle. Kempower on listattu

Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.kempower.com  

Lue lisää Kempowerin tarjoomasta Pohjois-Amerikassa: 

https://kempower.com/kempower-charging-solutions-in-north-america/

 

Seuraa Kempoweria LinkedInissa!
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