
STACJE DO ŁADOWANIA 
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

NOWOCZESNE, SOLIDNE I ESTETYCZNE





Wspieramy rozwój zielonych technologii. Jesteśmy światowym liderem w produkcji  
stacji do ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Tego typu samochody  
to nie tylko nowinka technologiczna - to przyszłość. Nie emitują do atmosfery szkodliwych 
substancji, bo zasila je tzw. czysta energia.  W trosce o zdrową przyszłość przyczyniamy się  
do alternatywnego napędu nowego świata. 

Stacje ładujące GARO są nowoczesne, solidne i estetyczne. To uniwersalne i zaskakująco 
szybkie ładowanie samochodów, dostępne w wersji naściennej i wolnostojącej. Zaspokoją  
tak potrzeby publiczne, jak i domowe. Zaufała nam Szwecja i Norwegia - 3000 instalacji 
terminali prądu przemiennego. Cieszymy się, że teraz możemy doładować całą Polskę!  

Ekologia jest dla nas 
ważna. A dla Ciebie?

SZYBKOŚĆ
ŁADOWANIA
Auto doładowane
już w 15 minut!

NIEZAWODNOŚĆ
I SOLIDNOŚĆ
Odporność na każde 
warunki atmosferyczne

ESTETYCZNE
WYKONANIE
Aluminium
i dowolny kolor RAL

Wyróżnia nas:



Wolnostojące publiczne stacje 
ładowania prądu przemiennego AC
- gniazdo wyjściowe o mocy od 3,7 – 22 kVA
- identyfikacja użytkownika poprzez kartę RFID
- wyświetlacz + klawiatura
- integracja sieci (OCPP)
- komunikacja - 3G, LAN, WiFi

Najlepsze publiczne 
rozwiązania w zimnym 
i ostrym klimacie
Wolnostojące stacje ładowania 
prądu przemiennego AC LS-3 
oraz LS-3 z kablem z wtyczką 
- gniazdo wyjściowe o mocy od 3,7 – 22 kVA
- identyfikacja użytkownika poprzez kartę RFID (opcja)
- integracja sieci (OCPP)
- komunikacja - 3G, Ethernet

Stacje ładowania prądu stałego  
DC (ładowanie szybkie) QC 20
- szybkie ładowanie 20kW 
- od 0 do 80% ładowanie trwa mniej niż 60 min
- wyjście CHAdeMO, CCS/Combo, AC  
   (jednoczesne ładowanie DC oraz AC)
- integracja sieci (OCPP)
- komunikacja - 3G, LAN, WiFi

Doładowanie samochodu 
nawet w kwadrans!
Stacje ładowania prądu stałego  
DC (ładowanie szybkie) QC 45
- szybkie ładowanie 50kW
- od 0 do 80% ładowanie trwa mniej niż 30 min
- wyjście CHAdeMO, CCS/Combo, AC  
   (jednoczesne ładowanie DC oraz AC)
- integracja sieci (OCPP)
- komunikacja - 3G, LAN, WiFi

STACJE DO ŁADOWANIA 
SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH
NOWOCZESNE, SOLIDNE I ESTETYCZNE



Naścienne stacje ładowania 
prądu przemiennego 
AC - Homecharger
- gniazdo wyjściowe o mocy od 3,7 – 22 kVA 
- identyfikacja użytkownika poprzez kartę RFID (opcja)
- wyposażona w licznik energii elektrycznej (opcja)

Bezpieczna 
dostawa prądu
Naścienne stacje ładowania 
prądu przemiennego AC LS-3
- gniazdo wyjściowe o mocy od 3,7 – 22 kVA
- identyfikacja użytkownika poprzez kartę RFID (opcja)
- integracja sieci (OCPP)
- komunikacja - 3G, Ethernet

Od Twojego garażu  
po nowoczesny biurowiec
Naścienne stacje ładowania 
prądu przemiennego AC 
- gniazdo wyjściowe o mocy od 3,7 – 22 kVA
- identyfikacja użytkownika poprzez kartę RFID
- integracja sieci (OCPP)
- komunikacja - 3G, LAN, WiFi

Naścienne stacje ładowania prądu 
przemiennego AC LS-3 
z kablem z wtyczką
- gniazdo wyjściowe o mocy od 3,7 – 22 kVA
- identyfikacja użytkownika poprzez kartę RFID (opcja)
- integracja sieci (OCPP)
- komunikacja - 3G, Ethernet



Samochód elektryczny to źródło 
ekologicznego szczęścia i oszczędność 
pieniędzy. Doładuj się pozytywnie i jedź!

Popularność samochodów hybrydowych i elektrycznych rośnie nie bez powodu. Na świecie zaostrzają się  
przepisy dotyczące spalin, a poza rosnącą świadomością ekologiczną, rosną ceny paliw. Dlatego tak ważna 
jest systematyczna rozbudowa infrastruktury do ładowania akumulatorów. Wielka zmiana w jakości życia  
rozpoczyna się od podstaw, czyli od swobodnego dostępu do stacji ładujących. 

Terminal ładujący we wszystkich polskich miastach i miasteczkach – to jest możliwe! Łatwy dostęp do  
ładowania zachęca do korzystania z innowacyjnych środków komunikacji. Dziś takie stacje wydają się być 
niezbędnym elementem centrów handlowych, hoteli, biurowców i parkingów publicznych. To nowe źródła 
przychodu i nowa, lepsza jakość miejsca. Urządzenia GARO są idealnym rozwiązaniem!

Zaufały nam kraje skandynawskie i producent najbezpieczniejszych samochodów na świecie – VOLVO.  
Dla nich liczą się bezpieczeństwo, komfort i ekologia. A dla Ciebie? Dołącz do nas!  



3000 instalacji terminali 
prądu przemiennego 
w Szwecji i Norwegii!
Lider w Norwegii 
Norwegia to światowa stolica samochodów elektrycznych. Liczba 
aut elektrycznych w połowie 2014 r. osiągnęła poziom 30 tys. i wciąż  
rośnie. Miażdżąca większość terminali to słupki o mocy 3,7kW,  
które idealnie nadają się do instalacji na parkingach przy miejscach 
pracy. W tym segmencie liderem jest firma GARO.  

Polska
Świnoujście - pierwsza w regionie bezpłatna stacja do ładowania  
samochodów elektrycznych stanęła na parkingu przed sklepem  
Intermarche. Z urządzenia można korzystać 7 dni w tygodniu. Jest 
całkowicie bezpłatne. W Szczecinie powstały dwa terminale łado-
wania pojazdów elektrycznych. Słupki o mocy 3,7 kW zainstalowano 
na parkingu firmowym obok nowego zakładu przy ul. Szymborskiej 
18, działającego w obrębie szczecińskiej podstrefy Specjalnej Strefy  
Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. 



Garo Polska Sp. z o.o.
ul. Szymborskiej 18, 70-784 Szczecin
tel.: +48 91 88 11 770, fax: +48 91 424 33 33
garo@garo.com.pl
www.garo.com.pl

INNOWACYJNE ŻYCIE.


