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Onze missie en visie

Visie
Wij geloven in een duurzame wereld waar een optimale laadoplossing de 
standaard is voor elk elektrisch voertuig en onze wereld verandert op de manier 
waarop we dagelijks met energie omgaan.

Missie
Heliox levert slimme energie management oplossingen van wereldklasse die op 
maat en schaalbaar zijn binnen een snel veranderend e-mobiliteitslandschap.



De toekomst is elektrisch

• E-Mobility heeft de manier 
waarop we zaken doen 
veranderd en het geeft ons de 
mogelijkheid om op weg te 
gaan naar een duurzame 
toekomst.

• Dit is het decennium dat EV's 
in alle sectoren mainstream 
zullen worden. We zijn hier om 
wereldwijde acceptatie te 
stimuleren.

Source: IEA, Global electric vehicle stock by transport mode, 2010-2020, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-electric-vehicle-stock-by-transport-mode-2010-2020

https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/global-electric-vehicle-stock-by-transport-mode-2010-2020


Heliox in cijfers

Medewerkers
wereldwijd

250+

Heliox
partners

20+

Geinstalleerde
DC fast chargers

1600+

Landen
actief

19

Actief in belangrijke segmenten : e-bus, 
e-truck, auto en lichte bedrijfsvoertuigen, 
marine, haven en mijnbouw

6
Laders met een 
vermogen tot 
600kW DC fast 
charging station

600kW
Opgericht in Best
Nederland

2009



Wat maakt
ons uniek

Tailored to
your needs

Mobiel, snel en supersnel 
opladen - we passen ons 
precies aan uw behoeften aan

Experience 
and expertise

Wij zijn marktleider met meer 
dan 10 jaar ervaring in het 
installeren en onderhouden 
van snelladers

End-to-End service

We bieden een volledige 
end-to-end-service van begin tot eind 
van het project en langdurig onderhoud



Toekomstbestendige producten 
die meegroeien met jouw 
business
25 – 600 kW 
• Ondersteunen alle laadstrategieën

• Ondersteunen alle interfaces 

• Klaar voor bi-directioneel laden

• Toekomstbestendig / modulair



Ondersteunend aan alle laad-strategieën

Depot Charging / Overnight charging
Laden met vermogens van 30-180kW

Opportunity Charging
Laden tijdens de operatie met 
vermogens van 150-600kW

Combinatie van beide strategieën
Buiten operationele uren laden met lagere 
vermogensniveaus >30 kW. Volle accu en 
pre-conditionering / met pantograafsysteem

+



DC Laadoplossingen

Een sterk vertrekpunt 
voor alle voertuigen

Een snelle en zeer efficiënte 
oplossing voor afzonderlijke 
voertuigen of een klein 
wagenpark. 

Opportunity Charging is fast 
charging for vehicles where time is 
of the essence.

Mobile
DC 25kW - 50kW

Over Night Charging
DC 50kW - 180kW

Opportunity Charging
DC 180kW - 600kW



Welke markten bedienen 
we

Car & Light 
Commercial Vehicle 
Solutions

E-Bus operations E-Truck operations

Marine & Port 
Equipment 
Solutions



Uitdagingen laadinfrastructuur

• Toename energieconsumptie door meer e-voertuigen

• Toename lokale energie productie

• Veranderde vraag

• Netstabiliteit

• Net-kwaliteit (Cos φ)

• Laden in drukke gebieden / beperkte ruimte



Oplossingen in laadinfrastructuur

• Creëren van Micro-grids

• Lokale energie productie

• Energie lokaal opslaan

• V1G, V2G & VXG

• Netstabiliteit en –kwaliteit lokaal managen

• Modulaire laadsystemen

• Dynamisch sturen van vermogens



Project Connect
Transferium 's-Hertogenbosch

• Groenste Transferium van Nederland

• 240 Fietsen

• 1.500 zonnepanelen / 450.000 KwH

• 1100 Parkeerplaatsen

• 4 x per uur opstappen



Project Connect
Transferium 's-Hertogenbosch



Scenario 1 (Dag)



Scenario 2 (Dag)



Scenario 3 (Nacht)



Scenario 4 (Nacht)



Resultaat Transferium project

• Beschikbare laadcapaciteit

• Vermogens op basis van behoefte en beschikbaarheid

• Optimalisatie kosten

• Verbetering van netstabiliteit en –kwaliteit

• Terugdringen van CO2

→ Link naar Video 
Transferium

http://bit.ly/HELIOXTRANSFERIUM
http://bit.ly/HELIOXTRANSFERIUM


Vragen?



Contact

Voor meer informatie, 
Neem contact met me op:

Koen van Haperen | Market Director
+31 6 31 51 51 71

koen.van.haperen@heliox-energy.com 
www.heliox-energy.com 

De Waal 24
5684 PH Best
Nederland

mailto:koen.van.haperen@heliox-energy.com
http://www.heliox-energy.com/
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