
Aukahlutir

e-DELIVER 9



MOTTUR
Gúmmímottur að framan

Tvær í setti
600873

SÆTAÁKLÆÐI
Á ökumanns- og farþegasætum, 1+2,  
Eco tauáklæði, svart
HTS11009878

Felga: 16” silfurlitar álfelgur
Hjólbarðar: Nokian Hakkapeliitta CR3 215/75R16C ónegld dekk
NOWA04293

Felga: 16” silfurlitar álfelgur
Hjólbarðar: Nokian Hakkepeliitta 9 215/75R16C nagladekk
NOWA04291

16” VETRARHJÓLBARÐAR

2 3

Innanrými Yfirbygging

FELGUR
16” álfelgur fyrir sumarhjólbarða 
hannaðir fyrir norskar aðstæður. 
NORA011824

ÞAKKLÆÐNING
Í flutningsrými, grátt

600952

Dráttarbeisli

DRÁTTARBEISLI OG RAFTENGINGAR
Föst dráttarkúla og raftenging
664300
722294

Skýringarmynd. Væntanlegt haustið 2021



Hleðsla
eConnect hleðslukapall

Gerð 3 | Týpa 2

Hágæða hleðslukaplar gerðir fyrir mikil afköst og endingu og einstaklega 
auðveldir í notkun við allar aðstæður. Hægt er að nota eConnect kapla  
til að hlaða öll ökutæki sem eru með viðmót af Týpu 2. 

Framleiddir fyrir norrænar aðstæður: eConnect kaplarnir haldast mjúkir  
og meðfærilegir í miklum kulda. 

Auðveldir í notkun: eConnect kaplarnir eru léttir og hafa tengi  
með notendavænni hönnun. 

Endingargóðir: Kaplarnir okkar og tengin eru sterkbyggð og hannaðir  
til að endast lengi. 

Snjöll tengihetta: Stillanlegt tengið losnar ekki frá bílnum og staðsetningin  
kemur í veg fyrir að það safni á sig óhreinindum og vatni þegar bíllinn er 
hlaðinn. 

Umhverfisvænir: Hleðslukaplarnir okkar og tengi eru úr endurvinnanlegu efni.
Tæknileg útlistun

Vörunúmer: A711308

IP-flokkun,  
tengd/með endaloki IP44

Vinnsluhiti (°C) -40 til +55

Geymsluhiti (°C) -50 til +85

Gerð hleðslukapals Gerð 3

Tengi við ökutæki/hleðslustöð Týpa 2 / Týpa 2

Vottun IEC 62196-1,  IEC 62196-2 eConnect fylgir breitt úrval aukahluta. Sjá defa.com.

Týpa 2

Straum
styrkur  

(A)*

Fasar Lengd  
(m)

Þyngd
(kg)

32 1 5 1,9

Hleðsla
eConnect festing 

Týpa 2

Geymið hleðslukapalinn á traustum og öruggum stað þegar  
hann er ekki í notkun. 

Einfalt er að setja eConnect festinguna á veggi sem einfaldar 
snyrtilegan frágang og dregur úr líkum á því að fingralangir hafi  
hann á brott með sér. 

Festingin kemur einnig í veg fyrir að vatn og óhreinindi komist  
inn í tengið. 

Passar fyrir alla hleðslukapla af Týpu 2.

Festinguna er hægt að nota fyrir eConnect kapla og alla aðra hleðslukapla af Týpu 2. 

Sjá leiðbeiningar um uppsetningu í notendaleiðbeiningum. Læsing og kapall fylgir ekki. 

Tæknilýsing
Vörunúmer: A712268

Stærð (án læsingar) 91x110x150 mm

Þyngd 490 gr

Tengi í ökutæki Týpa 2

Hámarksálag á tengikví  
(með kapal) 10 kg

Hámarks þvermál hengilás 5 mm Auðvelt er að læsa kapalinn við festinguna.

Losið frá og aftengið 
með annarri hendi.
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Hleðsla

eRange hleðslustöð

Með uppsetingu | Hlaðið á einfaldan hátt heima og að heiman

DEFA framleiðir mest seldu hleðslustöðvarnar á markaðnum. 

eRANGE er áreiðanleg hleðslustöð og býr yfir hátæknivæddum 
öryggisbúnaði sem verndar notendur, tækið og bílinn. 

Innifalið er: 
• Viðurkennd hleðslustöð fyrir rafbíla – handhelt NEK618511 og 

NEK400:2018
• Uppsett á vegg
• Hleðslukerfi Mode 3
• Hleðslustöð með föstum hleðslukapli af Gerð 2 eða með innstungu af 

Gerð 2
• Rafmagn: 230V, 1 fasa – 20A öryggi eða 32A öryggi
• Hleðsluafköst frá 3,6 kW
• Jarðtenging með DCvörn
• 10 metra kapall frá rafmagnstöflu
• Ferðir vegna uppsetningar í allt að 50 km fram og til baka
• Ein heimsókn og allt að þriggja tíma vinna rafvirkja
• Uppsetning og skjalagerð
• 3ja ára framleiðsluábyrgð 

(1 ár á slithlutum eins og föstum hleðslukapli og hleðslutengi)

eRANGE UNO
Hleðslustöð sem uppfyllir allar grunnþarfir. 
Einn hleðslukapall af Gerð 2 og eitt tengi af Gerð 2, 
16A / 30A, 3,6 kW / 7,2 kW. 
ERANGE 16A / ERANGE 32A

eRANGE IQ
Hleðslustöð með snjallstýringu og stjórnun í gegnum 
farsíma. Hleðslukapall af Gerð 2 eða tengi af Gerð 2, 
30A, 7,2 kW. Innifalið 5 RFID kort. 
ERANGEIQ32A

eRANGE DUO
Hleðslustöð sem getur hlaðið tvo bíla samtímis.  
Tvö tengi af Gerð 2, 20A, 2x3 6 kW / 1x7, 2 kW.  
Innifalið 5 RFID kort. 
ERANGEDUO32A. 

homeCLU
Skilvirkari hleðsla. Tækið mælir hve mikill rafstraum-
urinn er og deilir aðgengilegri afkastagetu beint til 
hleðslustöðvarinnar. 
HOMECLUE

Hleðsla

TASKA FYRIR HLEÐSLUKAPAL
Svört.

HTS11009663

AUKA NEYÐARHLEÐSLUTÆKI
10A með schucko innstungu
A707832
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Fatnaður Gaman að eiga

SKYNDIHJÁLPARKASSI
Með festingu. 
PK0004

SLÖKKVITÆKI
Duft, 2 kg

1821

DRÁTTARTAUG
Hámark 2 tonn, 30 km/klst.
1816

NEYÐARHAMAR
Glerbrjótur. 

PK0005

LYKLAKIPPA 
Með Maxus merki og 

innkaupakerru
1976

STARTKAPLAR
2,2 metrar. 
35-182014

STUTTERMABOLUR
Ljósgrár með Maxus merki. 
85% bómull og 15% viskós. 
Fæst í stærðunum XS-4XL.
MA0011-(STR)

HETTUPEYSA
Dökkgrá með Maxus merki.
65% polyester og 35% bómull, með rennilás. 
Fæst í stærðunum XS-3XL.
MA0010-(STR)

DERHÚFUR
Grá með hvítu Maxus merki.

1973 (L/XL)
1974 (S/M)

ANDLITSGRÍMA
3ja laga andlitsgríma. 

Svört með Maxus merki. 
MA0012
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BílhitariBílhitari

WarmUp Link Exclusive 1900 – gerðu lífið léttara.
Sömu kostir og af rafupphitunarkerfi fyrir bíla en nokkrir  
viðbótarkostir með meiri þægindum og öryggi.

LED ljós fyrir tengikapalinn
 auðveldar það að tengja í myrkri

Innifalið í I Link Exclusive er líka þetta:

Með fullkomnu rafbílahitakerfi fylgir:

Upphitaður bíll
Íslausar rúður
Fullhlaðinn rafgeymir upp á öryggið. 
Einföld stýring með DEFA appinu  
eða með fjarstýringu

 

WarmUp – betri byrjun á deginum fyrir þig og bílinn!

Festing fyrir uppsetningu – Einföld og 
látlaus festing fyrir aftan númeraplötunaTermini festing. Einföld  

uppsetning bílhitara án þess  
að nauðsynlegt sé að bora  
fyrir festingum.

5 metra tengikapall og kapalpoki
veitir meira akstursdrægi og betri endingu

DEFA 
WarmUp

SmartStart

DEFA 
WarmUp

Bluetooth

DEFA
WarmUp  

Link Exclusive

Med TerminiTM 1900 W art.nr. A471278 A471283 A471290

Hlýtt farþegarými og íslausar rúður

Lengir líftíma rafgeymisins

Betra fyrir umhverfið

Alltaf fullhlaðinn rafgeymir

Stýring í gegnum farsíma

Forstilltir  upphitunartímar

Viðvörun um lága hleðslustöðu rafgeymis

Sýnir útihitastig

Sýnir hitastig inni í bílnum

Þjófnaðarviðvörun í farsíma

Sýnir staðsetningu bílsins á kort

Hraðaviðvörun

Sýnir að kapallinn er tengdur

Stjórnun með fjarstýringu

Stjórnun með appi 

Áskrift

Auðveld stjórnun með appi eða fjarstýringu

DEFA býður upp á ýmsar þjónustuleiðir fyrir bílupphitunarkerfið. Í boði er  
WarmUp SmartStart sem er fjarstýring sem stjórnar upphitun bílsins. Einnig er  
í boði heildarlausn með appstjórnun í gegnum DEFA appið sem einnig veitir  
aðgang að þjófnaðareftirliti og öðru eftirliti með bílnum. Innifalið í WarmUp Link 
Exclusive er þriggja ára áskrift að DEFA appinu. Svo eftir hverju ertu að bíða?   
WarmUp – betri byrjun á deginum.

DEFA appið er fáanlegt fyrir iOS og Android stýrikerfi og má hlaða ókeypis niður  
úr Google Play og App Store. 

WarmUp – Veldu upphitun  
fyrir ákveðna brottfarartíma  
eða settu hitann á eða af.

Öryggi – Fáðu tilkynningu ef bíllinn  
er ræstur eða hann færður til

Leit – Finndu bílinn á kortinu  
í farsímanum og deildu hnitunum  
með lögreglu eða öryggisþjónustu.
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Síðast uppfært: Maí 2021

Með fyrirvara um  
framboð, prentvillur o.fl.

www.vatt.is


