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De nieuwe MG ZS EV
De Wall Box maakt thuisladen zorgeloos

Particulieren en zelfstandigen

→ vitaemobility.com

Alle informatie over de laadoplossingen  
voor jouw MG vind je op 

www.vitaemobility.com/mg

VitaeMobility BV is de “preferred partner” van Maxomotive NV (MG Belux divisie) voor 
het plaatsen van laadpalen en activeren van laadpassen. Maxomotive NV (MG Belux 
divisie) kan geen enkele aansprakelijkheid dragen voor eender welke contractuele 
verbintenis tussen de klant en VitaeMobility. Bij aankoop van een laadpaal of activeren 
van een laadpas geldt uitsluitend een contractuele verbintenis tussen de klant zelf en 
VitaeMobility BV. Het staat de klant vrij om een andere leverancier te kiezen.



De Wall Box biedt je het zorgeloos thuisladen van je MG ZS EV. Met de 
all-in aanpak wordt er niets vergeten bij de plaatsing van de laadpaal. 
Dankzij de innoverende technologie is het dagelijks snel en veilig laden 
van je MG ZS EV verzekerd.

Eigenschappen Wall Box

SPEED
MAX. 40km/hr

PLUG & CHARGE
AUTOSTART

FIXED CABLE
TYPE 2 PLUG

DC FAULT 
PROTECTION

CONNECTIVITY
Wifi / Bluetooth

SMART GRID
DYNAMIC
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Technische specificaties Wall Box Type 40 Wall Box Type 100

Laadsnelheid 100% in ca. 6,5hr

Laadmodus Mode 3 - AC

Kleur Zwart met MG logo

Aansluiting Vaste kabel, 5 meter met Mennekens type 2 stekker

Bediening - status Autostart – Laadstatus via LED ring

Elektrische capaciteit (1) 7,4kW (max.) 22kW (max.)

Voedingsspanning 1F+N / 230V 3F+N / 400V

Maximale stroomsterkte 32A (1P) 32A (3P)

Connectiviteit Wifi / Bluetooth

Smart grid regeling Ja, externe 1F kWh-meting Ja, externe 3F kWh-meting

Interne beveiliging Detectie DC fout 6mA

Beschermingsgraad IP54 / IK08

Montage Wandmontage op een vlakke wand

Normering EC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-2 

Opmerking: (1) zowel bij Wall Box type 40 als type 100 kan de aansluiting op een lagere 
stroomwaarde worden uitgevoerd. Dit resulteert in een lagere laadsnelheid en een 
langere laadtijd.

Mobility Pack Type 40 Type 100

(incl. BTW) (incl. BTW)

Prijs 1.995,00 EUR 2.285,00 EUR

Omvang

• Laadpaal inclusief de dynamische smart grid regeling

• Standaard installatie van de laadpaal (1)

• Interoperabele laadpas met abonnement voor 3 jaar

Toelichting: (1) de standaard installatie bestaat uit de montage van de laadpaal en de 
smart grid regelbox op een vlakke wand, een kabelverbinding van 10 lopende meter 
in opbouw, 1 muurdoorboring en de in bedrijfname van de laadpaal met testladen. 
Bijkomende keuring van de installatie is niet inbegrepen in de prijs.

Interoperabele laadpas voor AC- 
en DC-snelladen onderweg bij  
> 95% van de publieke laadpalen.
Inclusief online account. Afrekening 
laadbeurten via één rekening.


