
Utvecklad av elbilsförare - för elbilsförare

Laddkabel av högsta kvalité  

Utvecklad för nordiska 
förhållanden



eConnect™ - laddkablar av högsta kvalité
Utvecklade för nordiska förhållanden

eConnect laddkablar för laddbara fordon, har högsta prestanda, hållbarhet och  
användarvänlighet. De är resultatet av 60 års erfarenhet av att ansluta fordon till elnätet. 

Laddkablarna har utvecklats och testats för långtidsanvändning i tuffa miljöer. Den är lätt och 
tålig, förblir flexibel även i låga temperaturer och har smidiga tillbehör som gör den till den mest 
användarvänliga laddkabeln för laddbara fordon på marknaden. 

Kablarna har genomgått omfattade tester för att säkerställa högsta kvalité: 

• Materialtester
• Inkopplingstester
• Överkörningstester
• Användartester
• Tester i alla väder Tåliga material 

Står emot UV-strålning,
kemikalier och slitage

Lätt och flexibel 
Förblir mjuk och flexibel 
även i låga temperaturer

Smidig förvaring
Enkel att hantera

Miljövänlig
Designad för att återvinnas

Universal ergonomisk design
För både män och kvinnor, med och 
utan handskar

Dragavlastning  
för kabeln
För högsta hållbarhet

Robust terminal och kabel
Utvecklad för lång hållbarhet

Smart skyddslock 
Utdragbar rem tillsammans 
med det flexibla skyddslocket 
förhindrar ansamling av vatten 
och smuts 

Utdragbar rem 
Undvik kontakt mellan  
skyddslock och fordon

Rätt vinklade kontakter förenklar inkoppling



Tåliga material 
Står emot UV-strålning,
kemikalier och slitage

Smarta tillbehör
Designade med användaren i fokus

Smarta tillbehör gör eConnect ännu mer användarvänlig. Med dockningsstationen på väggen, 
kan din kabel låsas fast för att förhindra stöld. Det blir också enklare att rulla ihop och skydda 
den från fukt och smuts. Kabelväskorna gör det enkelt att förvara och transportera kabeln när 
den inte används. 

Användarvänlig
Enhandsgrepp

Ren kontakt
Håller kontakten  
fri från smuts och fukt

Stöldskydd 
Kabeln kan låsas fast med 
ett hänglås

Enkel montering 
Fästet underlättar montering 

eConnect  
Docking station

Enkel förvaring och  
användning 
Håller kabeln ren och 
enkelt tillgänglig

Säkert under färd
En ögla på väskan kan 
fästas på en krok i  
bagaget för att hålla den 
på plats under färd

Smidig hantering
Håller kabeln på plats 
när den inte används  

eConnect  
Premium Cable bag

Smidig förvaring 
och transport
Håller kabeln ren och 
på plats.

eConnect  
Basic bag

Rätt vinklade kontakter förenklar inkoppling

Exklusiv
Tåliga material 



Let’s !

För mer information kontakta DEFA 
010 - 498 38 00 eller besök defa.com

eConnect - produktöversikt:
eConnect kablar

eConnect tillbehör:

E-nummer Artikelnummer Ström (A) Effekt * (kW) Fas Längd (m)

2480146 711304 20 4,6 1  5   

2480147 711305 20 4,6 1 7,5

2480156 711308 32 7,4 1 5

2480157 711309 32 7,4 1 7,5

2480148 711306 20 13,8 3 5

2480149 711307 20 13,8 3 7,5

2480158 711310 32 22 3 5

2480159 711311 32 22 3 7,5

2480381 712268 eConnect Docking Type 2

2480383 712594 eConnect Premium Bag

2480382 712593 eConnect Basic Bag

713894 210316  DEFA reserverar sig för  eventuella felskrivningar

Köpa laddkabel?
Läs vår guide!


