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VÄSTERÅS 8 JULI,  2020  

ABB lanserar kompakt högeffektslad-
dare med parallell laddning  
Nya Terra 184, den senaste produkten i ABB:s framgångsrika Terra-serie, kan 

ladda upp till tre fordon samtidigt och har den högsta kraftdensiteten på 

marknaden. 

Enligt FN står städer för över 60 procent av alla växthusgasutsläpp1 och till 2050 beräknar man att över 

två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer2.  
 
Därför är det helt avgörande att de snabbväxande städerna implementerar proaktiva åtgärder för att 

reducera koldioxidutsläppen, och e-mobility är en av lösningarna som gör det möjligt. Men för att e-mo-

bility ska vara hållbart i tätbefolkade städer, där tid är en bristvara och utrymmet är begränsat, måste 
lösningarna utvecklas utifrån de befintliga utmaningarna.  
 

Det är precis vad ABB:s senaste utveckling inom laddningsteknik innebär. Terra 184 är det senaste till-
skottet till ABB:s bästsäljande laddarserie Terra. Laddaren är snabb, kompakt, robust och gör det möjligt 
att ladda upp till tre fordon samtidigt3, vilket maximerar tillgängligheten för användaren och ökar intäk-

terna för de som driver laddningsstationerna.  

 
Med en laddeffekt på 180 kW kan Terra 184 användas av fordon i alla storlekar. Laddaren täcker de sen-
aste bilarnas behov, och kommer även uppfylla behoven för framtida personbilar, bussar och lastbilar. 
Men till skillnad från andra högeffektsladdare tar den upp en yta som är mindre än 0,5 m2, precis som 

ABB:s nuvarande modell Terra 54. Terra 184:s innovativa design innebär att man inte behöver installera 
separata elskåp, vilket gör den till en perfekt, snabb och kompakt lösning för städer med begränsat ut-
rymme. 

 

”Under det senaste årtiondet har ABB lagt grunden för framtidens hållbara transporter. Med vårt sen-
aste tillskott till Terra-serien har vi uppfyllt dagens och framtidens behov, både när det kommer till stä-
dernas behov och elfordonen på vägarna”, säger Frank Muehlon, global chef för ABB:s verksamhet för 

infrastrukturlösningar för e-mobility.  
 
Terra 184 stödjer alla laddningsstandarder på marknaden, inklusive CCS, CHAdeMO och AC, och den upp-

fyller alla batteriers behov upp till 920 V. Laddaren kan även anpassas med många funktioner, såsom an-

passade terminaler för betalkort, skärmar och laddningskablar på 8 meter för maximal laddningsbe-
kvämlighet.  
 
Operatörer av andra Terra-modeller, såsom Terra 94 eller 124, kan i framtiden välja att uppgradera sina 

laddningslösningar till Terra 184 med fler laddningsmoduler vilket gör lösningen ännu mer flexibel.  
 

 

 

 

 



 

 

1https://www.un.org/en/climatechange/cities-pollution.shtml 

2https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html 
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Terra 184-laddarna kan beställas redan nu, direkt från ABB och via utvalda ABB-distributörer i Sverige. 
Snabbladdaren erbjuder en säker, smart och hållbar lösning som är en del av ABB Electrifications kon-
cept Mission to Zero, en vision om en verklighet med nollutsläpp för alla. 

 
ABB har unik expertis när det kommer till att utveckla hållbara transportlösningar. Under ett årtionde har 
ABB sålt fler än 14 000 snabbladdare i över 80 länder. ABB utnämndes nyligen till Global E-mobility Lea-

der 2019 för sin roll i arbetet med att få hela världen att anta idén om hållbara transportlösningar. 

 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och 

industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där 

mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar 

ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång 

historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 

110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 18 juni 2020, 

vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska press-

meddelandet. 
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