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1. MATTER

2. MATTER

3. BAGASJEROMSTRAU

Gummimatter,
sett à 4 stk

Stoffmatter,
for- og bakseter

Bagasjeromstrau
for nedre del av bagasjerom

MA0013

MA0014

GAMAX-BM002
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(Illustrasjonsfoto)

4. BAGASJEROMSTRAU

5. LASTEGITTER

Bagasjeromstrau
For øvre del av bagasjerom

Lastegitter
Kommer sommeren 2022

GAMAX-BM001

11861

INTERIØR

4

last

(Illustrasjonsfoto)

OBS!
Kun denne løsning som er lovlig ved montering av takstativ
på Euniq6. Må fastmonteres!

HENGERFESTE
Hengerfeste - Avtagbart
342310600001
Ledningsnett 13-pin
342309300113

TAKSTATIV
Thule Wingbar (fastmontert)

M120924
THULE710600
THULE711200

last

Her har du et skistativ og et sykkelstativ til å montere på tilhengerfeste. Sykkelstativet kan tiltes, slik at bakluken kan
åpnes med stativet montert på bilen.

SKISTATIV

SYKKELSTATIV

Til hengerfeste
(Produsent Fabbri)

Til hengerfeste
(Produsent Thule)

REK6201960

THULE933100

TRYGGERE, MER MILJØVENNLIG OG MER KOMFORTABELT

dekk og felg

Elbileiere verdsetter hyggelig og miljøvennlig kjøring, bekymringsløs bruk og lave driftskostnader. Det riktige dekkvalget kan forbedre bilens
sikkerhet og kjørekomfort, samt øke kjørelengden enda mer. Nokian har høykvalitetsdekk, spesielt utviklet for bruk på elbiler.
MAKSIMAL KJØREKOMFORT MED SILENTDRIVE TEKNOLOGI
Elbiler er stillegående, noe som innebærer at dekkstøy handler om komfort. Det eksepsjonelt lave støynivået til nye Hakkapeliitta 10 EV,
kommer gjennom å legge et lag med akustisk skum på innsiden av dekket. Den nye SilentDrive-teknologien absorberer støytoppene, noe
som senker støynivået, minsker lydninvået og gir en mer behagelig kjøreopplevelse.

Nokian Hakkapeliitta 10 EV
Dekk designet og utviklet med miljøvennlig
teknologi, som tilbyr utmerket komfort og
sikkerhet for elbiler. Dekket er en innovativ
kombinasjon av overlegent vintergrep,
kjørekomfort og holdbarhet. Den unike
Double-Stud teknologien gir maksimal
sikkerhet på både is og snø.

Nokian Hakkapeliitta R3 SUV
Dekket er laget for variert kjøring med SUV
og elbiler, og gir et sikkert grep og stabile
kjøreegenskaper. Nokian Hakkapeliitta R3
SUV har Aramid forsterkede dekksider som
beskytter dekksidene mot støt og riftskader.

Nokian Hakkapeliitta 10 SUV
Dekket er skreddersydd for å gi optimal sikkerhet
i de situasjonene man trenger det mest. Dekket er
en innovativ kombinasjon av overlegenst vintergrep,
kjørekomfort og miljøvennlighet. Den unike DoubleStud teknologien gir maksimal sikkerhet på både is
og snø.
Dekkene brukes kun på 20” felg til Euniq6.

vinterHJUL

KOMPLETTE VINTERHJUL 17”

KOMPLETTE VINTERHJUL 18”

KOMPLETTE VINTERHJUL 20”

Felg: 17’’ sort aluminiumsfelg
Dekk: Nokian Hakkapeliitta R5 SUV 215/65R17 piggfri
NOWA06079

Felg: 18’’ sort aluminiumsfelg
Dekk: Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 235/55R18 piggfri
NOWA05839

Felg: 20’’ sort aluminiumsfelg
Dekk: Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 235/45R20 piggfri
NOWA05981

Felg: 17’’ sort aluminiumsfelg
Dekk: Nokian Hakkapeliitta 10 215/65R17 piggdekk
NOWA05836

Felg: 18’’ sort aluminiumsfelg
Dekk: Nokian Hakkapeliitta 10 235/55R18 piggdekk
NOWA05838

Felg: 20’’ sort aluminiumsfelg
Dekk: Nokian Hakkapeliitta 10 EV 235/45R20 piggdekk
NOWA05980

eConnect ladekabel
Mode 3 | Type 2
Type 2

Premium ladekabler laget for ytelse, holdbarhet og uovertruffen
brukervennlighet under alle forhold. eConnect-kabler kan brukes til å lade alle
kjøretøy med Type 2-grensesnitt.

lading

Laget for nordiske forhold: eConnect-kabler holder seg myke og fleksible, også i
sterk kulde.
Brukervennlig: eConnect-kabler er lette og har kontakter med universell ergonomisk utforming.
Holdbar: Våre robuste kabler og terminaler er laget for langvarig bruk.

Tekniske spesifikasjoner
Artikkel nr.:
IP-klassifisering, tilkoblet/med
endedeksel

A711308

-40 til +55

Lagringstemperatur [°C]

-50 til +85

Tilkobling til kjøretøy/ladestasjon
Sertifisering

Miljøvennlig: Våre kabler og plugger er resirkulerbare.

IP44

Driftstemperatur [°C]
Type ladekabel

Smart plugghette: Den justerbare pluggen kommer ikke borti bilen og
henger opp ned så den ikke samler vann og smuss under lading.

Mode 3
Type 2/Type 2

Strømstyrke
[A]*

Fase

Lengde
[m]

Vekt
[kg]

32

1

5

1,9

IEC 62196-1, IEC 62196-2

eConnect kommer med et utvalg av tilbehør. Se defa.com.

eMove bærbar lader
A502003

Maxus ladekabel for ladestasjon og
nødlader, følger bilen.

eConnect docking
Type 2
Løs ut og koble
fra med én hånd

Oppbevar Type 2-ladekabelen på en trygg og sikker måte når den ikke er i
bruk.
eConnect docking kan enkelt monteres på alle vegger, og gjør det enkelt å
oppbevare ladekabelen ryddig og beskytter den mot tyveri.
Docking-enheten hindrer også at det kommer vann og smuss inn i
pluggen.
Passer til alle Type 2-kabler.
Dokcing enheten kan brukes med eConnect og alle andre Type 2-ladekabler.
Se brukermanual for monteringsinstruksjoner. Hengelås og kabel er ikke inkludert.

Tekniske spesifikasjoner
Artikkel nr.:
Størrelse (ekskl. hengelås)

A712268
91x110x150mm

Vekt

490 g

Tilkobling til kjøretøy

Type 2

Maks belastning på dockingen (inkl.
kabel)

10 kg

Maks hengelåsdiameter

5 mm

Kabelen kan enkelt låses til docking enheten

eRange ladestasjon
Ferdig installert | Lad enkelt og trygt hjemme og på jobb
DEFA leverer markedets bestselgende ladestasjoner.

lading

eRANGE er driftssikre og har avanserte sikkehetsfunksjoner som beskytter bruker, utstyr og bilen.
Inkluderer:
• Godkjent ladestasjon for elbiler i hht NEK61851-1 og NEK400:2018
• Ferdig montert på vegg
• Ladesystem Mode 3
• Ladestasjon med fast kabel Type 2 eller Type 2-uttak
• Forsyning: 230V, 1-fase - 20A sikring eller 32A sikring
• Ladeeffekt fra 3,6 kW

eRANGE UNO
En ladestasjon som dekker alle grunnleggende behov.
1xType 2-kabel / 1xType 2-uttak,
16A / 30A, 3,6 kW / 7,2 kW.
ERANGE16A / ERANGE32A
Kr 14.990,- / 18.990,-

•
•
•
•
•
•

Jordfeilvern med DC-beskyttelse
10 meter kabel fra sikringskap
Reise for installatør inntil 50 km t/r
Ett oppmøte og inntil 3 timer elektrikerarbeid
Installasjon og dokumentasjon
3-års produktgaranti
(1 år på slitedeler som fast kabel og ladestøpsel)

eRANGE IQ
En ladestasjon med smart styring og kontroll via mobil.
Type 2-kabel eller Type 2-uttak, 30A, 7,2 kW.
Inkl. 5 stk RFID kort.
ERANGEIQ32A
Kr 21.500,-

eRANGE DUO
En ladestasjon som kan lade to biler samtidig.
2xType 2-uttak, 30A, 2x3 6kW / 1x7, 2kW.
Inkl. 5 stk RFID kort.
ERANGEDUO32A
Kr 29.990,-

homeCLU
Lar deg lade mer effektivt.
Enheten måler hvor mye strøm du har og tildeler
tilgjengelig kapasitet direkte til ladestasjonen.
HOMECLUE
Kr 5.900,-

BAG TIL LADEKABEL
Sort.
HTS11009663

Kjekt å ha
CAPS
Grå, med Maxus-logo.
1973 (L/XL)
1974 (S/M)

MUNNBIND
3-lags munnbind i tøy
Sort med Maxus-logo
MA0012

FØRSTEHJELPSKRIN
Med festebrakett.
PK0004

SLEPETAU
Maks 2 tonn, 30 km/t.
1816

KATASTROFEHAMMER
Glassknuser.
PK0005

BRANNSLUKNINGSAPPARAT
Pulver, 2 kg.
1821

Importør:
RSA
Postboks 4004 Gulskogen
3005 Drammen
Tlf. 32 21 88 90
www.maxus.

Sist oppdatert: april 2022

