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Wat is een Zeliox?
EEen Zeliox is een mobiele stroomvoorziening voor iedereen die 
op zoek is naar stroom op locatie. Met de Zeliox is er altijd en 
overal elektriciteit. Deze stroomvoorziening kan worden 
ingebouwd in bedrijfswagens, schaftketen, containers en tiny 
houses. Stopcontact nodig? Met de Zeliox is er altijd stroom. 
Met deze innovatie hoort de uitstoot van schadelijke stoffen en 
het lawaai van een aggregaat definitief tot het verleden! 

Hoe werkt de Zeliox?
EEen Zeliox is zowel een accu als een omvormer met diverse 
beveiligingen zoals de isolatiewachter. Hierdoor is er altijd een 
passend stopcontact met 230 volt en /of een 12 volt aansluiting 
voorhanden. Voorheen werden er vooral losse componenten 
ingebouwd, dat hoeft niet meer. Door de all-in-one oplossing met 
accu, omvormer en beveiliging in één, is het inbouwen van de 
Zeliox een fluitje van een cent. Opladen gebeurt tijdens het rijden, 
via het lichtnet of met via het lichtnet of met zonnepanelen.

Wie maakt de Zeliox?
ZZeliox is 10 jaar geleden gestart. Nu ontwikkeld en produceert 
het haar producten in een van ‘s werelds grootste hightech 
regio’s in Brabant. Het principe van all-in-one en plug-and-play 
komt uit eigen koker. Omdat er veel behoefte is aan betrouwbare 
stand-alone electriciteitsbronnen zijn er inmiddels verschillende 
modellen op de markt gebracht.

Hoelang voorziet de Zeliox van stroom?
Dit is afhanDit is afhankelijk van het gebruik. Zo werkt een laptop 
bijvoorbeeld 60 uur op de Zeliox Plus en een lasapparaat maar 
één uur. De Zeliox is verkrijgbaar van 1600W tot 3500W, met 
accupakketten van 1,2kWh tot 3,6kWh. Raadpleeg Zeliox of een 
verkopende dealer voor het juiste vermogen bij het gewenste 
gebruik. zeliox.com
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Welkom in de 
wereld van Zeliox



Kastinbouw Display

Zeliox Compact
1600 Watt | 2500 Watt Piek | 1.20 kWh

De Zeliox Compact is de lichtste mobiele stroom-
ttoepassing die naadloos past in elke bestaande of nieuwe 
bedrijfswagen, schaftkeet, container of tiny house. Deze 
daadkrachtige uitvoering heeft een slim plug-and-play 
design en is standaard voorzien van een 230V 
stopcontact. De Compact is ideaal voor de kleine 
stroomverbruikers zoals gereedschapsaccu’s, licht 
gereedschap en laptops. 

VVoor elke gebruiker de schone, stille oplossing voor 
stroom op locatie 

“In een handomdraai
 te monteren.”zeliox.com
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3 uur 5 uur 1 uur
De kleinste en krachtigste 
Zeliox in zijn klasse.

Plug
& Play

Stroom en 
stekker altijd
voorhanden



Custom

Zeliox Custom
1800 - 2500 - 3500 Watt | 2.25 - 3.60 kWh

Het grote voordeel van de Custom is dat gebruikers 
flexibel hun stroomvoorziening kunnen samenstellen 
want deze jongen kan zowel de lichte als de intensieve 
klussen aan. Hiermee verdwijnen alle zorgen over 
stroomloos zonder werk komen te zitten of een lege accu. 
Dat gebeurt namelijk niet. De Zeliox Custom beschikt 
standaard over 2 x 230v aansluiting/stopcontacten. 

VVoor elke gebruiker de schone, stille oplossing voor 
stroom op locatie 
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4 uur 7 uur 2 uur
Flexibel power nodig?
Kies de Zeliox Custom  

Uit te breiden
met diverse
accessoires

Aanpasbaar
naar wens

“Krachtige oplossing
 voor intensief gebruik.”



Zeliox Plus
3500 Watt | 6500 Watt Piek | 3.60 kWh

De Zeliox Plus beschikt over het zwaarste accupack en 
het hoogste piekvermogen van alle uitvoeringen. Ook is 
de Plus standaard voorzien zoals solar opladen, een 
dashboardknop en een track-and-trace om data op 
afstand uit te lezen. Dé ideale manier om waardevolle 
informatie op te halen over gebruik, vermogen en 
laadgedrag. Deze Zeliox beschikt standaard over 2 x 230v 
ststopcontacten.

“Geschikt voor de 
 zwaarste gereedschappen”Solar module 12v Hub Remote control
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7 uur 12 uur 3 uur
Geen klus te zwaar voor 
de Zeliox Plus.

Ideaal voor
het zware werk

Full
Options



EV

Zeliox EV
3500 Watt | 6500 Watt Piek | 3.60 kWh

De Zeliox Compact, Custom en Plus zijn leverbaar in een 
innovatieve en duurzame EV-uitvoering. Zo kunnen 
klanten die de overstap maken naar elektrisch rijden 
voortaan ook elektrisch blijven werken! Bovendien zijn de 
EV-varianten lichter en vriendelijker geprijsd. Opladen 
onderweg met de motor is niet meer nodig omdat deze 
Zeliox beschikt over een enorme stroomopslagcapaciteit. 
‘Bijtan‘Bijtanken’ gebeurt voortaan met het lichtnet en 
zonne-energie. “Bijladen via lichtnet 

 en zonne-energie”

5 uur 1 uur
Vanaf Vanaf

Toekomst
gericht
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Extra groene power? 
Geen probleem!

Ideaal voor
klaren van de
zware klus met
schone energie

Perfect voor
de elektrische 

rijder



Bijladen
StandaaStandaard is de Zeliox uitgevoerd met de mogelijkheid om 
rijdend op te laden met de bestaande dynamo van een 
auto. Aankomen op de werklocatie met een lege accu is 
dus onmogelijk. Toch meer stroom nodig? Deze manier 
van opladen kan worden ondersteund door zonnepanelen 
of het lichtnet.

Zon
Door gebruik te maDoor gebruik te maken van zonnepanelen wordt de Zeliox 
continu voorzien van zonne-energie. Groot voordeel 
hiervan is dat de accu’s nooit helemaal leeg raken 
waarmee de levensduur van deze accu’s wordt verlengd. 
Ook het opladen via zonne-energie gaat snel: al in 4 uur 
tijd. Deze oplossing is ideaal voor de berijder van 
elektrische auto’s. Opladen kan worden ondersteund door 
rijdend opladen of via het lichtnet. rijdend opladen of via het lichtnet. 

Lichtnet
De snelste manier om een De snelste manier om een Zeliox bij te laden is via het 
lichtnet. Het kan al in anderhalf uur! Het gemak dient de 
mens dus is het mogelijk om een stroomaansluiting aan 
de buitenkant van het voertuig te installeren. Stekker 
insteken en de Zeliox met alle gekoppelde accu’s worden 
in een mum van tijd opgeladen. Deze manier van opladen 
kan worden ondersteund door rijdend opladen en 
zonnepanelen.zonnepanelen.

“De zon is een vrij 
 zekere energiebron”
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Bijladen tijdens rijden, door 
zonnepanelen of het lichtnet 



zeliox.com

“100 kopjes
 koffie”
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“6000
 piekvermogen”



Zeliox battery pack
Door te kiezen voor deze uitbreiding vergroot je de accu 
capaciteit aanzienlijk waardoor je langer en meer gebruik 
van de Zeliox kunt maken.
- Exclusief voor de Zeliox Compact.

Zeliox dashboardknop
Een aan/ uit schakelaar die bevestigd kan worden bij de 
bestuurder van voertuig zodat je de Zeliox kunt schakelen. 
De schakelaar wordt met bijpassende kabel geleverd.

Monitorings set 
EEen zeer handige tool waar je 
het beheer kan doen van de 
Zeliox. Op deze manier heb je 
actueel inzicht in verbruik en 
beheer van de Zeliox om 
deze zo optimaal mogelijk te 
laten renderen.

12V Hub verdeelbox
Indien er meerdere 12V 
aparaten dienen aangesloten 
te worden.

Bevestigingsplaat
Een op maat gemaakte 
stevige plaat voorzien van 
bevestigings gaten zodat de 
Zeliox Compact stevig in de 
kast geplaatst kan worden.

Solar module
Indien de Zeliox bijgeladen 
wordt door zonnepanelen zal 
er een Solar module in de 
Zeliox geplaatst dienen te 
worden.
- Achte- Achteraf inbouwen zal extra kosten   
  met zich mee brengen.
- Exclusief voor de Zeliox Custom en     
  de Zeliox Plus.
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Maak het helemaal af met 
onze Zeliox accessoires



Full
Options

Compact Custom Plus

Vermogen

Piekvermogen

Accucapaciteit

Gewicht

Afmetingen (hxbxl mm)

1600 Watt

2500 Watt

1.20 kWh 

23 kg

190 x 420 x 355

1800 Watt

5500 Watt

2.25 of 3.60 kWh

53 of 55 kg

430 x 580 x 380

3500 Watt

6500 Watt

2.25 of 3.60 kWh

63 of 65 kg

430 x 580 x 380

3500 Watt

6500 Watt

3.60 kWh

65 kg

430 x 580 x 380

2500 Watt

6500 Watt

2.25 of 3.60 kWh

63 of 65 kg

430 x 580 x 380
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Alle specificaties
op een rij
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