
For yderligere information - kontakt venligst:

Sven Eibye, Sales and account Manager 
     +45 93 394 361 (Direkte)      sven.eibye@ge-scan.com

Green Energy / mipv.pro Niels Bohrs Vej 2, 7100 Vejle

Vores løsning kan  
med fordel sættes på: 

•  Varevogne og lastbiler
•  Trailere
•  Haveredskaber
•  Udrykningskøretøjer
•  Stationært anlæg:  
 - Containere 
 - Mandskabsvogne
  - Lysanlæg
 - Ladestationer til robotplæneklippere

• Mindre CO
2 udledning

• Mindre brændstofforbrug• Mindre støj• Mindre tidsspilde• Større fleksibilitet• Altid grøn strøm

FORDELE:

Solcelle ladestation  
100% grøn og gratis energi  

til robotplæneklippere!
Solcelle ladestationen leverer 100% grøn og gratis 

energi til robotplæneklipperen, beskytter mod vind 
og vejr - og samtidig slipper man for, at etablere 

230V kabel/stikkontakt til ladestationen.

På grund af det stigende strømforbrug er det en 
god idé at montere solceller på køretøjer, hvor 
der bruges en del strøm til for eksempel værktøj, 
lifte og andet udstyr. Hvis den offentlige sektor 
omstiller sine indkøb til at blive mere miljø- og 
klimamæssigt bæredygtige, kan det være et stort 
skridt i forhold til at indfri målsætningen om 70 
pct. reduktion i CO2-udledningen. 

En løsning fra Green Energy / mipv.pro er et 
godt og pålideligt valg. Vores CIGS solceller mon-
teres på taget, eller hvor der er plads til dem.  
De genererer grøn strøm når køretøjet er på farten  
– og når det holder stille! Herved spares der 
brændstof, der slides mindre på generatoren, 
batterierne er altid opladte og køretøjet kan altid 
levere 230V. 

Det er tid til de klimavenlige løsninger - er din kommune også klar? 
Vores løsninger er skabt fra eget udviklingscenter, de er gennem- 
testede – og selvfølgelig E-certificeret.

Globale udfordringer  
– lokale tiltag



Plug & play solcellesystem  
Grønt, bæredygtigt  
og CO2 venligt!
Med vores plug & play solcellesystem har du altid 
opladte batterier og er helt uafhængig af elnettet. 
En løsning, der omsætter solens energi på en øko- 
nomisk og forsvarlig måde.

Powerbank  
Elektrisk reservedunk  
og grøn strømløsning!
Med bærbar strøm til akku-batterier løber du aldrig 
tør for strøm, du undgår den traditionelle generator 
og behøver ikke længere lede efter et 230V udtag til 
kabeltromlen.

Black Box Power Station  
Kompromisløs grøn strøm!
Der er ingen grund til at gå på kompromis med 
hverken ydeevne eller stabilitet. Vores Black Box 
Power Station har 2 stk. 230V-udtag, 4 stk. USB- 
udgange og 4 stk. USB-C-udgange – til fx opladning af  
akku-maskiner, mobil og bærbar computer.


