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Ongeëvenaard Xtra! De PowerTOP® Xtra familie. 

 

Als specialist in contactmateriaal staat MENNEKES er wereldwijd om bekend, de 

standaard te zetten. Met PowerTOP® Xtra was het altijd onze ambitie, hoogwaardige 

producten te leveren voor de praktijk. Na 125A en 63A wordt dit unieke 

productassortiment uitgebreid met 32 en 16A en is vanaf januari 2019 verkrijgbaar. 

 
 

Wij hebben onze volledige knowhow in een helder gestructureerde productfamilie 

gebundeld en onze CEE-contactstoppen en koppelcontactstoppen compleet nieuw 

gedefinieerd. In de toekomst is er nog slechts EEN PowerTOP® Xtra-familie met 

oplossingen voor elk toepassingsgebied. Contactstoppen en koppelcontactstoppen zijn 

volledig herzien en geoptimaliseerd op het gebied van ergonomie, aansluittechniek, 

montage en contactbussen.  

 
 

Samen met de beproefde PowerTOP® Xtra in 63 A of 125 A bepaalt de nieuwe 

PowerTOP® Xtra-familie de CEE-standaard van 16 A tot 125 A – compleet met X-

CONTACT® inside! 
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962 tekens incl. spaties  

Gratis te gebruiken, bewijsexemplaar wordt verzocht   

 
 

 
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG is in 1935 opgericht en is de ontwikkelaar van de Europese  

laadstekkerstandaard voor elektrische voertuigen alsmede toonaangevende fabrikant van industrieel 

contactmateriaal. 

De onderneming is met dochtermaatschappijen en vertegenwoordigingen in meer dan 90 landen 

vertegenwoordigd en heeft wereldwijd 1.000 medewerkers in dienst, waarvan tweederde in Duitsland. Het 

productassortiment omvat genormeerd industrieel contactmateriaal in meer dan 15.000 verschillende 

uitvoeringen en types, alsmede alle gebieden van elektrische mobiliteit: van stekkervoorzieningen voor 

voertuigen tot laadkabels en van laadkabels tot complexe laadsystemen. 

Zo behaalde de MENNEKES-groep het afgelopen bedrijfsjaar een geconsolideerde omzet van meer dan 140 

miljoen euro. Meer dan de helft van de omzet werd gerealiseerd door export. 

Meer informatie via www.MENNEKES.nl, www.ChargeUpYourDay.nl  alsook op Facebook, Twitter en YouTube. 
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Afbeelding: 

Afbeelding 1: PowerTOP® Xtra 
 

 


