
 

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 fritidsfordonets batteri under vintern 
– och sparar både pengar och energi 
 

Exide Technologies, som är en global leverantör och producent av blybatterier till bland annat båtar, 
husbilar, husvagnar och motorcyklar, ger nu några enkla tips på hur man förbereder och sköter 
fritidsfordonets batteri inför och under vinteruppehållet. På så vis undviker man tråkiga 
överraskningar när säsongen återigen drar igång och här finns pengar och energi att spara!  
 

Ett fritidsbatteri som inte används och inte heller 
hanteras under en lång period riskerar att gå sönder i 
förtid.  
– Det finns ingen exakt siffra på hur många 
fritidsbatterier som förstörs i onödan varje vinter, men 
framåt vårkanten har vi alltid kunder som hör av sig för 
att batteriet i deras båt eller i annat fritidsfordon lagt av 
under förvaringsperioden. Vid närmare koll visar det sig 
nästan alltid handla om att batteriet har ”glömts bort” 
under vintern, säger Tor Enlid, Marketing Manager, 
Exide Technologies Norden.  
 

 Det finns flera anledningar till att det lönar sig att ge 
batteriet lite omtanke nu i samband med att det är dags 
för förvaring och med en viss regelbundenhet under 
vintern. Att låta ett batteri förstöras i förtid är varken bra ur miljösynpunkt eller rent privatekonomiskt.  
– Utöver själva resursslöseriet är det dessutom riktigt tråkigt att inte kunna komma iväg på den planerade 
premiärturen för att batteriet inte fungerar, därför vill vi gärna sprida kunskap om några enkla saker som 
förebygger batteristrul, säger Tor.  
 

Exides batteriråd till fritidsfordonsägare inför vinterförvaringen: 
• Koppla bort batteriet från det elektriska systemet vid förvaring 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 inför vinterförvaringen. 
• Batteriet ska förvaras svalt och torrt. Batteriets självurladdning blir mindre ju lägre temperatur det 
är. Skall dock inte förvaras i minusgrader. 
• Underhållsladda batteriet ett par gånger under förvaringstiden med en kvalitetsladdare. Tänk på att 
använda rätt sorts laddare till just din typ av batteri. 
• För att bli påmind om när det är dags för batteriladdning så kan du använda sms-tjänsten på 
http://www.tudor.se/  

 

Fakta: Marin/fritids batterier och batterier till MC har en livslängd på flera år under förutsättning att 
batteriet används och sköts på rätt sätt. Alla batterier självurladdas lite grann och då sjunker 
vilospänningen. Om vilospänningen hamnar under 12,4 V så bör batteriet laddas. Ett urladdat batteri kan 
även frysa sönder vid normala vintertemperaturer. Om batterier inte hålls fulladdade så finns det risk att de 
sulfateras, vilket minskar kapaciteten.  
 
Exide Technologies är en av världens största tillverkare av batterier med tillbehör till fordonsbranschen. I 
Sverige säljs produkter även under varumärket Tudor. Exides batterier och laddare finns att köpa hos 
återförsäljare av blybatterier till fordon.  
 

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 

Ge fritidsbatteriet lite omtanke inför 
vinterförvaringen, det har du igen! Bild: Exide 

 


