
 

Exide Technologies (www.exide.com) on globaali yritys, joka toimittaa ratkaisuja sähköenergian varastointiin – akkuja, 

niihin kuuluvia tarvikkeita ja palveluja – autoalalle ja teollisuudelle. Yli 80 maassa hankkimallaan lähes 130 vuoden 

kokemuksella Exide valmistaa ja kierrättää kattavaa tuotevalikoimaa, mm. akkuja kaikentyyppisiin ajoneuvoihin. 

 
 
Lehdistötiedote   Helsinki, 17.05.2018 
Att: uutispäällikkö 

 

Näin kunnostat maatalous- ja työkoneen akun talvitauon jälkeen 
– Exiden ohjeita noudattamalla säästät sekä rahaa että energiaa 
 
Exide Technologies, globaali yritys, joka toimittaa ja valmistaa lyijyakkuja kaikenlaisiin ajoneuvoihin 

kuten traktoreihin, kaivureihin ja etukuormaajiin, tarjoaa nyt hyviä vinkkejä maatalous- ja työkoneiden 

käynnistysakun valmistelusta ja huollosta kevättöiden ongelmattomaan sujumiseen. Näitä ohjeita 

noudattamalla vältät purkautuneen tai vaurioituneen akun aiheuttamat ikävät yllätykset. 

 

On tärkeää tarkistaa maatalouskoneen tai kaivurin akku ennen sen käyttöönottoa 

talvitauon jälkeen. Näin säästyy sekä aikaa että rahaa. Maatalous- tai työkoneen 

käynnistysakku, joka on pitemmän aikaa poissa käytöstä huoltamattomana, on 

vaarassa rikkoutua ennen aikojaan. Huolellisesta talvisäilytyksestä huolimatta 

on kuitenkin muistettava muutamia seikkoja kevään tullessa. 

 

 – Maatalous- ja työkoneiden akut kuormittuvat kovassa käytössä ja vaativat sen 

vuoksi tarkistusta. Ei löydy tarkkoja lukuja siitä, kuinka monta käynnistysakkua 

rikkoutuu tarpeettomasti, kun maatalous- tai työkone on ollut poissa käytöstä 

pidemmän aikaa, mutta määrä ei ole pieni. Rikkoutumisen syynä on lähes aina 

se, että akku on talven aikana ”jäänyt unohduksiin” ja huoltamatta, sanoo Exide 

Technologies Nordicin markkinointipäällikkö Tor Enlid.  
 

Akun ennenaikainen rikkoutuminen on haitallista sekä omalle taloudellesi että 

ympäristölle, ja rikkoutumisen vaatiman ajan ja energian voi käyttää toisin. 

– Energiatehokkuuden lisäämiseksi ja akun kanssa syntyvien hankaluuksien 

välttämiseksi haluammekin kertoa, miten vältät ongelmat muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä, sanoo Tor.  

 

Exiden akkuvinkit maatalous- ja työkoneiden omistajille talvisäilytyksen jälkeen:  

• Tarkista, onko akussa näkyviä vaurioita. Kosteus ja kondensoituminen voivat hapettaa akun napoja. Jos 

akku on purkautunut, sulfatoituminen saattaa vaikeuttaa akun varautumista. Pahimmassa tapauksessa 

akun muovikotelo on murtunut pakkasessa ja akkuhappoa on valunut ulos. Tällöin akku on vaihdettava. 

• Varmista, että akku on täyteen varattu ennen käyttöä. Helpoimmin se onnistuu volttimittarilla tai 
akkutesterillä, joka osoittaa, tarvitseeko akku varata vai onko aika hankkia uusi. 

• Hanki hyvä, akkuusi sopiva varaaja, jossa on lämpötilakompensointi. 

• Puhdista akku kostealla rievulla ja voitele navat hapettumiselta suojaavalla rasvalla. 

• Avattavissa akuissa tarkista happotaso ja lisää vettä tarvittaessa.. 
 

Faktatietoa: Oikein käytettynä ja huollettuna maatalous- ja työkoneiden käynnistysakut kestävät useamman 

vuoden. Kaikilla akuilla on tietty itsepurkautuminen, mikä laskee akun lepojännitettä. Täyteen varatun akun 

jännite on n. 12,7 V. Lepojännitteen ollessa 12,4 V akku on varattava vaurioiden välttämiseksi. Osittain 

varatussa akussa on vaarana sulfatoituminen, mikä alentaa akun kapasiteettia. Akun suorituskyky heikkenee 

myös äärimmäisissä lämpötiloissa. 
 

 

Lisätietoja antavat:   

Tor Enlid, Marketing Manager, Exide Technologies Nordic, puh.: +46 706 37 07 63,  

e-mail: tor.enlid@eu.exide.com ja 

Viktor Ekermo, Product Manager, Exide Technologies Nordic/OE Project Manager EU,  

puh.: +46(0)706-37 58 75, e-mail: viktor.ekermo@eu.exide.com, www.exide.nu tai www.exide.fi 
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