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K L U B B F O R D E L E R
Her kommer høstens tilbud på mer strøm og bedre ferie fra Makspower 

Tilbudet varer ut Oktober 2022. 

15 % rabatt på alle Makspower Litiumbatterier
15 % rabatt på Makspower 1500 og 2000 watt Ren sinus inverter
15 % rabatt på alle solcellepaneler, sjekk også sammenleggbare solcellepaneler på  
www.makspower.no Komplette paneler med regulator. Lettvint i bruk, lett å stue bort. 

Rydd opp i høst og slipp stresset på våren. 

Tips om installasjon av Makspower Litiumbatterier i Bavaria seilbåter. 

Batteriskiller: I de fleste Bavariaer er det diodeskiller installert. Vi anbefaler oppgradering til 
elektronisk batterskiller som Victron Argofet for bedre lading og mindre varmeutvikling. 

Baugpropell og ankervinsj får ofte strøm fra egne batterier men i noen tilfeller fra forbruks-
banken. Sjekk hvordan det er koblet i din båt. Får ankervinsj og baugpropell fra egne batterier 
så er det bare å bytte ut de gamle og tunge batteriene med Makspower litiumbatterier. 

Valg av batteri: Makspower batteriene kommer i mange forskjellige størrelser. Sjekk størrelsen 
på batteriene du har og hvor stor plass det er i batterikassen. I brosjyren finner du alle størrels-
er. Batterier med Heat er ikke nødvendig i båt.

Kapasitet: Bytter du ut alle forbruksbatteriene til Makspower Litiumbatterier så får du minst 
dobbelt kapasitet. Regn med lang levetid, raskere lading og bedre ferie. 

Batterimonitor: Vi anbefaler Victrons løsninger med Bluetooth. Da kan du utnytte batteriene 
maksimalt og ha full kontroll via app på telefonen eller instrument på dashboardet.  

Installasjon: Kontakt Makspower for veiledning. Det kan være enklere enn du tror.  
Avtal gjennomgang og eventuell oppfriskning av det elektriske anlegget med en av våre  
samarbeidende teknikere. 

Levering: Vi har alt på lager i Sandvika. Det er mulig å hente etter avtale eller vi sender over 
hele landet.

Support: Kontakt Makspower når spørsmålene dukker opp.

Bruk rabattkode BAVARIAHOST22 i nettbutikken. 

Bedre ferie med Makspower

Nettopriser på Victron utstyr.


