EVC GROUP S.R.O.
NA PRAHU DESÁTÉHO VÝROČÍ ELEKTRIFIKACE VAŠICH PROJEKTŮ
Společnost EVC Group s.r.o. je malá česká firma nacházející se ve městě
Hulín na východní Moravě. Byla založena v roce 2007 s cílem realizovat
přestavby osobních vozidel s původně spalovacím motorem na elektrická.
V současnosti Vám nabízíme elektrické dodávky a midibusy kategorií
M1/N1 a M3. Zároveň jsme předním výrobcem systémových trakčních
baterií, bateriových sad pro domácí úložiště (ESS) a realizátorem
elektrických pohonů s vlastním řízením (BMS) na českém trhu.
Jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2008.

Naše vozidla
EVC J39/J51 – Osobní/užitkové dodávky pro 21. století
Nové plně elektrické dodávky na osvědčeném základě Citroënu
Jumper jsme vyvinuli pro všechny uživatele hledající výkonné partnery
v jejich podnikání. S baterií umístěnou v podlaze a DC rychlodobíjením
ChaDeMo jsou naše J21ky připraveny nabídnout každodenní vysoký
proběh při zachování maximální variability prostoru za řidičem.
Technické specifikace: užitková verze (N1 furgon) nebo osobní
karoserie (M1 kombi) s vyjímatelnými sedačkami; dojezdové varianty
39 kWh a 51 kWh (100 nebo 140 km/nabití); základní nabíjení 9 kW AC Typ 2 (3f zásuvka; 3,5 nebo 5,5 hodiny z 0%
do 100%) nebo 3 kW záložní nabíjení (10 nebo 17 hodin pro noční nabíjení) v kombinaci s 50kW DC nabíjením (30
minut do 80 % kapacity v provozu); možnost sledovat nabíjení a jinou diagnostiku pomocí aplikace v chytrém
telefonu. Informujte se o návratnosti investice ve Vašem projektu a možnosti získání státní dotace na nákup!
Rošero First Electric FLF/BLF – midibusy M3
Plně elektrické bateriové midibusy určené pro městskou
dopravu, obsluhu hotelů, letišť, nemocnic, ozdravoven,
škol, turismu v chráněných krajinných oblastech, aj.
Robustní karoserie Iveco Daily spolu s elektropohonem
svými výkony předčí dieselovou variantu, nízké provozní
náklady a vysoké dojezdy umožňují provoz za stejných
nebo nižší provozních nákladů, než v případě běžného
pohonu.
Technické specifikace: Maximální výkon elektromotoru
150 kW; nejvyšší rychlost 100 km/h; dojezd na jedno
nabití 170 nebo 212 km; celková obsaditelnost podle
druhu zástavby 22-31 osob včetně invalidního vozíku.
Kontaktujte nás na info@evcgroup.cz nebo na stránkách www.evcgroup.cz

