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Exide lancerer innovativt VRLA GEL-batteri til 

energikrævende lastbiler  

Exide Technologies, der er globalt førende inden for lagret energi, hjælper transportvirksomheder med 

at holde hjulene i gang ved hjælp af det nye, højtydende VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) GEL-

batteri til lastbiler og sætter dermed nye standarder for cyklisk ydeevne. Det nye, vedligeholdelsesfrie 

batteri har en langt højere cyklisk ydeevne end et fritventileret SHD-batteri (Super Heavy Duty) og 

AGM-batteri (Absorbent Glass Mat). Det gør batteriet ideelt til energikrævende køretøjer som f.eks. 

lastbiler med komfortudstyr samt mindre lastbiler og varevogne, der især leverer varer i byområder. 

GEL-batteriet er det batteri, der kan tåle den dybest mulige afladning og dermed stille den størst mulige 

energi til rådighed, hvilket øger batteriets levetid. 

 

Slutkunderne i dag forventer stadig hurtigere og mere pålidelige leverancer, og det er derfor vigtigere for 

transportvirksomheder end nogensinde før at have styr på de samlede TCO-omkostninger og minimere 

risikoen for driftsstop. Desuden bliver eftermarkedets forhandlere og værksteder i stigende grad mødt med 

krav om at vælge kvalitetsbatterier til transportvirksomhedernes køretøjer, som lever op til kravene om lang 

holdbarhed, pålidelig startkraft og høj vibrationsmodstand.   

 

Som svar på disse øgede krav lancerer Exide nu Endurance+PRO GEL, et nyt og banebrydende VRLA-

batteri, der er baseret på GEL-teknologi, og som giver transportvirksomheder og værksteder en række 

konkurrencefordele. Teknologien bag GEL-batterier, der er udviklet til ekstrem cyklisk brug, og som 

oprindeligt blev opfundet af Sonnenschein®, et af Exides varemærker, har et imponerende energigennemløb i 

hele batteriets levetid. GEL-teknologien er vedligeholdelsesfri og ekstremt robust over for dyb afladning 

samtidig med, at det til enhver tid sikrer problemfri start. Teknologien er afprøvet under de mest krævende og 

kritiske forhold. 

 

Exide – en førende global producent af OE- og eftermarkedsbatterier til bilindustrien og andre industrielle 

markeder – tilbyder et bredt sortiment af erstatningsbatterier til lastbiler og varevogne. Ud over EndurancePro-

serien har virksomheden fire andre batteriserier til erhvervskøretøjer, der er udviklet specielt til forskellige 

energibehov: StrongPRO, med høj, næste generations vibrationsmodstand og Carbon Boost, Exides 

avancerede elektrokemiske løsning, der sikrer lang holdbarhed og hurtigere ladning, samt PowerPRO, 

PowerPRO Agri & Construction og StartPRO. Den unikke kombination af de mange fordele betyder, at hvert 

enkelt batteri opfylder transportvirksomhedernes specifikke krav til vibrationsmodstand, cyklisk ydeevne og 

startkraft.   

 

– Transportvirksomheder og deres chauffører går ud fra, at batterierne fungerer uden problemer 24 timer i 

døgnet, og i dag stiller mange transportvirksomheder langt større krav til cyklisk ydeevne end tidligere. Det er 

ikke længere tilstrækkeligt at fokusere på batteriernes startkraft. Det er os derfor en stor glæde at kunne 

præsentere det nye VRLA GEL-batteri til energikrævende køretøjer. Med det nye batteri skal virksomhederne 

ikke længere spekulere på, om batteriet nu også fungerer, som det skal, siger Michael Geiger, VP Sales & 

Marketing – EMEA hos Exide Technologies. 
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Lanceringen af det nye batteri betyder også, at Exide nu kan tilbyde transportvirksomheder, 

reservedelsforhandlere og serviceværksteder et komplet sortiment af batterier til erhvervskøretøjer, der 

opfylder ethvert behov.  

– Med det nye Endurance+PRO GEL står vores batterier til erhvervskøretøjer stærkere end nogensinde før, da 

vi kan trække på stor erfaring fra andre krævende områder som f.eks. industrien, den maritime sektor og 

motorsport, har vi også et godt udgangspunkt for løbende at tilpasse vores batteriteknologier til fremtidens 

erhvervskøretøjer, lyder det fra Michael Geiger. 

 

For yderligere information kontakt:   

Tor Enlid, Marketing Manager, Exide Technologies Nordic Tlf.: +46 (0) 888 62 17, e-mail: 

tor.enlid@exide.com 

 

www.exide.nu eller www.exide.dk 

 

Varemærker 

Exide, HVR og Carbon Boost er registrerede varemærker tilhørende Exide Technologies.  

 

Om Exide Technologies: 

Exide Technologies er en global leverandør af løsninger til lagring af elektrisk energi til transport- og 

industrivirksomheder. Takket være Exides 130 års teknologisk innovation kombineret med aktiviteter i mere 

end 80 lande er virksomheden i stand til at levere overbevisende løsninger, der opfylder verdens nuværende og 

fremtidige energibehov. Exide producerer og genanvender en lang række produkter og forsyner 

markedssegmenterne Transportation, Network Power og Motive Power med batteri- og energilagringssystemer 

og specialapplikationer til en lang række industrier og områder som f.eks. landbrug, bilindustrien, elværker, 

transport- og speditionsfirmaer, den maritime sektor, materialehåndtering, militæret, minedrift, motorsport, 

jernbanedrift, sikkerhedsbranchen, telekommunikationssystemer, forsyningsvirksomheder og UPS-anlæg mv. 

Exides motto lyder: Powering the World Forward. Virksomhedens historie og størrelse kombineret med en 

stærk entreprenørånd gør Exide til det rette valg for de kunder, der ønsker andet og mere end en traditionel 

batterileverandør.  
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