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Pressmeddelande 

 

EXIDE PRESENTERAR DET BANBRYTANDE, HÖGPRESTERANDE TENSOR 

xGEL-BATTERIET 
   

Mölnlycke, xx april 2018 

GNB Industrial Power lanserar TENSOR xGEL-batteriet – en produkt av den nya generationens 
batterier med enastående prestanda. I jämförelse med konventionella gelbatterier erbjuder TENSOR 
xGEL-tekniken högre tillgänglig kapacitet och minskad laddningstid. TENSOR xGEL-cellerna är 
konstruerade för att minimera värmeutvecklingen inuti cellerna. Detta påverkar batteriernas 
effektivitet och livslängd positivt.  

 
– Efter omfattande framgångsrika fältförsök och med intensivt intresse från kunder som är på jakt efter 

ett underhållsfritt VRLA-batteri lanserade vi en produkt som kan ersätta ett konventionellt fritt 

ventilerat traktionsbatteri, säger dr Kai Ruth, Senior Product Manager, Motive Power inom GNB 

Industrial Power. GNB Industrial Power är en division inom Exide Technologies, en ledande global 

leverantör av lösningar för lagring av elenergi. 

 

Minskad energiförbrukning, ökad drifttid 

 
– Denna tekniska revolution bygger på TENSOR-tekniken med ett tredimensionellt, diamantstrukturerat 

galler av blygalvaniserat koppar. Detta ger tio gånger högre konduktivitet i den negativa plattan, 

samtidigt som TENSOR förbättrar batteriets prestanda med en helt nyutvecklad positiv rörformad platta 

med maximerad yta, säger dr Ruth.  

 

I nya TENSOR xGEL kombineras detta med Sonnenschein dryfit®-teknik.  Detta gör TENSOR xGEL till ett 

mycket effektivt batteri med högt energiinnehåll, hög laddningsacceptans och inget underhållsbehov. 

Batteriet kan laddas fullständigt från 70 % urladdningsdjup på åtta timmar med den unika GNB X-

profilen. 

 

TENSOR xGEL har testats i fältförsök med industritruckar inom livsmedels-, kemi- och möbelindustri. 

Som referens har använts fritt ventilerade standard- och gelbatterier av typerna EPzS och EPzV. 
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TENSOR xGEL kan minska energiförbrukningen och öka såväl drifttid som körtid betydligt i många 
tillämpningar. Eftersom batteriet använder dryfit®-teknik behöver man inte ha någon komplex 
utrustning för vattenpåfyllning. Risken för driftavbrott på grund av felaktig batterihantering minskar 
också.  
 
– Vi har visat att TENSOR xGEL kan sänka den totala ägandekostnaden (TCO) för våra kunder, förklarar 
dr Ruth. Pausladdning under tvåskiftsdrift liksom drift utomhus eller i kylrum är tillämpningar som kan 
dra stor nytta av TENSOR xGEL.  
 
– Vårt breda sortiment av nästa generations produkter används över hela världen i många 
svårbemästrade tillämpningar. De hjälper företag att sänka sina kostnader och förbättra sin driftmässiga 
prestanda. Med TENSOR xGEL hjälper vi kunderna att dra maximal nytta av sina gelbatterier, vilka har en 
drifttid jämförbar med fritt ventilerade standardbatterier.  
 
Genom lanseringen av TENSOR xGEL kan GNB Industrial Power erbjuda en komplett portfölj av batterier 

för alla materialhanteringstillämpningar – såväl fritt ventilerade standardbatterier som underhållsfria 

alternativ – för lätt, medeltung, tung och extremt tung drift.  
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Varumärkesinformation 
GNB, TENSOR, och SONNENSCHEIN är registrerade varumärken som tillhör Exide Technologies. 
 
 
Om Exide Technologies 
Exide Technologies (www.exide.com) är en global leverantör av lagringslösningar för elenergi för 
transport- och industrimarknaderna. Exides 129 år av teknisk innovation, kombinerad med verksamhet i 
mer än 80 länder, tillåter företaget att leverera övertygande lösningar för världens nuvarande och 
framtida energibehov. Exide producerar och återvinner ett brett sortiment av produkter inom 
segmenten Transportation, Industrial Power och Motive Power med batteri- och energilagringssystem 
och specialapplikationer för de mest skilda branscher. Här kan nämnas lantbruk, bilar, 
industritransportfordon, gaffeltruckar och rengöringsmaskiner, marin framdrivning, materialhantering, 
militär teknik, gruvdrift, motorsport, järnväg, säkerhet, telekommunikation, energiproduktion och 
avbrottsfri kraft (UPS), bland andra. Exide driver världen framåt – företagets historia och storlek 
kombinerad med obändig entreprenöranda gör Exide det rätta valet för kunder som vill ha mer än bara 
en batterileverantör. 
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