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Introductie

Publiek Transport

Transport & Logistiek

Zekerheid van mobiliteit door 

zekerheid van laden

Betrokken bij de grootste Europese ZE

busprojecten
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Heliox in een oogopslag

Technologische voorsprong met

superieure laadefficiëntie
Toonaangevende aanbieder van

ultrasnel opladen vanEV’s

Volledig turnkey aanbod in laad

hardware en diensten

V2G-enabled wagenpark met

energiebeheeraanbod

250+
experts

~2,000
installed base



Heliox is marktleider

In turn-key laadoplossingen voor:

250+
experts

~2,000
installed base

e-Bus e-Truck

Elektrische (bestel)-auto’s Marine, Haven & Mijnbouw



Heliox biedt decomplete
laad oplossing

Design

Installatie

Assemblage

Operatie

Onderhoud

Productie

Operational/Product
upgradation

Chargesight

Energie  
Management



Trip profiles

average distance in km per day (NL)

Source:Onderzoekdagkilometrages voor kansenzero emissie bussen in het Nederlands Openbaar Vervoer by DUINN



Over Night Charging (ONC) / Depot Charging
Overnight charging with60-180kW
(±65% ofall bus routes).

Opportunity Charging (OC) / Public Domain & Depot
Charging on the lines /at end stops 300-600kW

+

Combination of both (High Demanding Lines)
Overnight charging with lower power levels >60kW

Full batteryand preconditioning /

using pantographsystem

Laad Strategiën & Locaties



PTA | Publieke TransportAutoriteit

Publiek openbaar vervoersbedrijf

• Duitsland
• België
• Zwitserland

Privaat openbaar vervoersbedrijf

• Nederland
• Noorwegen
• Groot-Brittanië

Bus Fabriekanten

• VanHool
• VDL
• Volvo



Interoperability
And manymore…

IEC61851-1/23/24  
ISO15118 / DIN 70121



Enkele Heliox projecten

100+
bus projecten

~2,000
DC-laders



Use Case



Grootste Belgische  
e-bus vloot

12
e-Bussen

Tienen  
Brabant

720 kW
laadvermogen

Multiobus | Tienen

• Lokaal publiek transport

• Tienen enomstreken

• 100 bussen waarvan 12elektrisch

• Zelfstandig busbedrijf

• Pachtcontracten met De Lijn en Le TEC



• Eerste grote e-busvloot inBelgië

• Bestaande operatie opbouwen en inpassen

• Ruimte voor infrastructuur

• Custom made oplossing tussen de busbanen

• Samenwerken met huisinstallateur

• Nieuwe generatie snelladers

• Uitvoer midden gedurendepandemie

• Portaalhoogte met invertedpantograaf

Belangrijkste uitdagingen



• Design project samen met klant en installateur

• Gecombineerde laad strategievan  
4 FLEX-snelladersmet:

• 1 Opportunity laadpunt(180kW)

• 12 Over Nightlaadpunten (60kW)

• Inverted Pantograaf systeemvoor OC &  
CCS2 stekkers voorONC

• Microgrid solution samen met BESSen  
zonnepanelen

Uitvoer begin 2021



Belangrijkste bevindingen van Multiobus

- Kinderziektes

- Vaak nog afhankelijk van technische experten (moeilijkere technologie)

- Chauffeurs moeten voldoende opgeleid zijn om bussen goed aan te sluiten

✓ Duidelijk design afspreken

✓ Helder testprotocol

✓ Modulaire opbouw / Future proof

✓ Uitbreidbaar

✓ Properder dan dieseltankinstallatie

✓ Gemakkelijk temonitoren

✓ Dynamic charging, andere bus merken (stekkersop andere plaatsen),  

voorbereidingen vanuitbreidingen,

✓ Sturing mogelijk (laden tijdens daluren,…)

✓ Voldoende beveiligen tegenongevallen/aanrijdingen voorzien



5 Takeaways
voor commerciële vloten

Beschikbaarheid van ladentopprioriteit

Ontwerp gericht op operationele behoeften en toekomst  

Beschikbaarheid van netcapaciteit en energieprijs  

Samenwerken en ervaringenuitwisselen

Gedrag



Future-proof  
e-Mobility  

Solutions

Jeroen den Boer
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Jeroen.den.boer@heliox-energy.com

www.heliox-energy.com

Tailored to  

your needs

Experience  

and expertise

End-to-End  

service
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