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EST Floattech AS

Din leverandør av batteri og mobile ladeløsninger



Entreprenørens behov 

400 VAC

✓ Mye effekt for lading av elektriske maskiner

✓ Samtidig mye effekt for annet anleggsutstyr (pumper, 
sementblander, vifter, kraner etc)

✓ Forutsigbare kostnader for strøm, nettleie og anleggsoppkobling

✓ Klare ansvarsforhold mot nettleverandør, maskinleverandører og 
oppkoblingspartnere

✓ Stabilt nett uten utfall og avbrudd

✓ Back-up løsninger for strøm



Dagens utfordringer på en utslippsfri anleggsplass

✓ Lang ladetid for anleggsmaskiner grunnet lav effekt inn på anleggsplassen 

✓ Lang leveringstid og høye/usikre kostnader for å få tilstrekkelig effekt for 

anleggsperioden 

✓ Stadig flere bygg er null/pluss-hus som ikke krever store effekter under drift. 

Entreprenører vil ikke investere store beløp i oppgradert nett bare for byggeperioden 

✓ Høy effekt tariff (nettavgift) pga høye peak laster gir en urimelig høy nettleie 



EST BoostCharger er løsningen

✓ Kraftig reduksjon av ladetid på elektriske maskiner.

✓ Mobil, rask, enkel og lavt-kost hurtiglader

✓ Enkel tilkobling mot nettet. Unngår kostnader til 

oppkobling og utstyr.

✓ Komplett ladeløsning mot anleggsmaskiner og kjøretøy. 

Både AC (230/400V) og DC (200-800 V) lading gjør at 

alle biler, maskiner og lastebiler kan lades raskt. 

✓ Eliminerer behov for kostbar nettutbygging til netteier

✓ Reduserer belastning på nettet (peak shaving) som gir 

lav nettleie.

✓ Backup power sikrer kontinuerlig operasjon på 

anleggsplassen
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Vi bygger nå – på anleggsplass i Oslo i 2020. 



Våre partnere, leverandører og supportere

LEVERANDØRERPARTNER OSLO
KOMMUNE



EST PowerBank – All strøm du trenger kan fraktes på en henger

✓ 60-200 kWh batterikapasitet

✓ 400VAC (inn/ut)

✓ 15-100 kW output

✓ Mobil


