
 

Exide Technologies (www.exide.com) är en global leverantör av lagrade elektriska energilösningar - batterier samt 
tillhörande utrustning och tjänster - till transportbranschen och industriverksamheter. Med nära 130 års branscherfarenhet i 
mer än 80 länder, tillverkar och återvinner Exide ett brett sortiment av produkter, bland annat batterier till alla typer av 
fordon. 
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Så hanterar du startbatteriet i arbetsmaskinen under vintern 
och sparar både pengar och energi 
 

Exide Technologies, som är en global leverantör och producent av blybatterier till alla typer av 
fordon, bland annat traktorer, grävmaskiner och lastare ger här några enkla tips på hur man 
förbereder och sköter arbetsmaskinens startbatteri för att klara vintern på bästa sätt. Med hjälp av 
tipsen kan man undvika tråkiga överraskningar efter att maskinen stått stilla en längre period.  På 
så vis sparar man både pengar och energi! 
 

Ett startbatteri i en arbetsmaskin som inte används eller hanteras under 
en lång period riskerar att gå sönder i förtid.  
– Det finns ingen exakt siffra på hur många startbatterier som förstörs i 
onödan när traktorer eller liknande arbetsmaskiner inte har varit i bruk 
under en längre tid, men det är en betydande del. I de allra flesta fall 
handlar det om att batteriet helt enkelt har ”glömts bort” och inte fått 
det underhåll som krävs, säger Tor Enlid, Marketing Manager, Exide 
Technologies Norden.  
 

 Det finns flera anledningar till att det lönar sig att ge startbatteriet lite 
extra uppmärksamhet när arbetsmaskinen inte ska användas under en 
längre tid. Att låta ett batteri förstöras i förtid är kostsamt både för 
plånbok och miljö och det tar även onödig tid och energi i anspråk. 
– För att minska resursslöseriet så vill vi gärna sprida kunskap om 
några enkla saker som förebygger batteristrul, säger Tor.  
 

Exides batteriråd kring arbetsmaskiner: 
• Koppla bort batteriet från det elektriska systemet om maskinen 
inte ska användas under en längre tid. 
• Torka av batteriet med en fuktig trasa, håll det rent och smörj in polerna med fett för att minska 
risken för oxidering.  
• Ladda batteriet maximalt om maskinen inte ska användas under en längre tid. 
• Batteriet ska förvaras svalt och torrt. Batteriets självurladdning blir mindre ju lägre temperatur det 
är. Skall dock inte förvaras i minusgrader. 
• Underhållsladda batteriet en eller ett par gånger under förvaringstiden om det ska förvaras en del 
av året, var noga med att använda en modern kvalitetsladdare som laddar batteriet helt fullt utan att 
för den skull överladda. Tänk på att använda en laddare anpassad till aktuellt batteri. 
• Att fulladda batteriet då och då med en extern modern laddare även under perioder när maskinen 
används, förlänger batteriets livstid och säkerställer problemfri drift. 
• Tänk på att batteriet ska sitta fast så att det inte kan röra sig, annars kan det bli en påfrestning 
framförallt på kabelanslutningar och poler. 
• För att bli påmind om när det är dags för batteriladdning så kan du använda sms-tjänsten på 
http://www.tudor.se/  

 

Fakta: Startbatterier till arbetsmaskiner har en livslängd på flera år under förutsättning att batteriet används 
och sköts på rätt sätt. Alla batterier självurladdar lite grann och då sjunker vilospänningen. Om 
vilospänningen hamnar under 12,4 V så ska batteriet laddas. Ett urladdat batteri kan även frysa sönder vid 
normala vintertemperaturer. Om batterier inte hålls fulladdade så finns det risk att de sulfaterar, vilket 
minskar kapaciteten.  
 

För ytterligare information, kontakta:   
Tor Enlid, marknadsansvarig Exide Technologies Norden, tfn: +46 706 37 07 63,  
e-post: tor.enlid@eu.exide.com  http://www.exide.nu/ eller http://tudor.se 
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