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WIJ HEBBEN DE 
OPLOSSING
De meeste EV rijders kennen het probleem 
maar al te goed. Bij het opladen wordt de 
kabel vies en nat en resulteert in vieze handen 
en kleren. De kabel eindigt vaak los in de 
kofferbak en schuift heen en weer tijdens het 
rijden. De kabel raakt in de knoop en laat vuil 
achter in de kofferbak.

De EV Reel is ontwikkeld om de laadkabel van 
elektrische voertuigen op te bergen zonder dat 
deze vaak vieze kabel met de hand opgerold 
hoeft te worden.

Daarnaast bespaart de EV Reel ruimte in 
de kofferbak vergeleken met losliggende 
laadkabels en/of laadkabeltassen en kan 
deze tijdens het rijden niet meer heen en weer 
schuiven.

Met het gebruik van de EV Reel behoort een 
kabel in de knoop direct tot het verleden 
en zal de levensduur van uw kabel verlengd 
worden.



HET VOERTUIG 
AANSLUITEN

B E K I J K  D E  V I D E O  O P

WWW.EVREEL.COM*Het is ten alle tijden aanbevolen de laadkabel 
tijdens gebruik volledig af te rollen!

Neem de stekker uit de klem 
bovenop de EV Reel en sluit 
deze op het voertuig aan.

Rol de kabel volledig* af 
en neem de stekker uit de 
zijkant van de EV Reel.

Sluit de laadkabel op de 
laadpaal aan en u bent 
klaar om te laden.

DE KABEL 
OPBERGEN
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Neem de stekker uit de 
laadpaal en steek deze in 
de zijkant van de EV Reel. 
Gebruik hiervoor de “remknop” 
boven het handvat.

Houd de EV Reel schuin zodat 
de kabel via de uitsparing 
in de kern valt en de kabel 
opgerold kan worden. Rol de 
kabel op tot men dicht bij 
het voertuig komt en haal de 
stekker uit het voertuig. Hierna 
kan de kabel verder opgerold 
worden totdat de stekker 
wordt opgevangen door de 
klem bovenop de EV Reel.

Plaats de EV Reel in de 
standaard in de kofferbak.
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*Het is ten alle tijden aanbevolen de laadkabel 
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