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Exide ny sponsor av motorcykelstjärnan Morbidelli
– Batteriproducenten inleder samarbete med heta MotoGP-laget
Exide Technologies och Tudor batterier, en ledande global leverantör av lösningar inom lagrad
energi, har inlett ett sponsorskap av Team Estrella Galicia 0, 0 Marc VDS för denna säsongs
MotoGP, den tyngsta klassen inom motorcykelns road racing. Varje tävling lockar miljontals
tittare från hela världen och i Estrella laget Galicia 0, 0 Marc VDS ingår den här säsongen 23årige Franco Morbidelli, ett hett framtidsnamn som förra säsongen stod som vinnare av Moto2
Championship.
2018 års säsong av MotoGP inleddes den 18
mars i Qatar. Franco Morbidelli överträffade
förväntningarna i MotoGP-debuten och kom
på en tolfte plats bara 16 sekunder efter
vinnaren. Morbidelli kommer denna säsong
att köra tillsammans med lagkamraten
Thomas Lüthi, 31-åringen som tog tio
pallplatser under förra säsongens Moto2mästerskap. Som en del i sponsorskapet
kommer Exides logotyp finnas på Franco
Morbidellis motorcykel, på tävlingsdräkterna
och på lagets marknadsföringsmaterial.
Exide ny sponsor av road racing-stjärnan Franco
– Vi är mycket nöjda över att sponsras av
Morbidelli (bilden) och Team Estrella Galicia 0, 0
Exide. De har några av marknadens främsta
Marc VDS.
produkter, inklusive det högpresterande
motorcykelbatteriet Exide Li-Ion, säger Michael Bartholemy, teamchef på Marc VDS.
Exide Li-Ion är upp till 80 procent lättare än ett standardbatteri för motorcyklar, vilket resulterar i
snabbare acceleration, mer responsiv bromsverkan samt förbättrad kontroll över motorcykeln.
Batteriet är underhållsfritt, laddas upp supersnabbt och har förstklassiga säkerhetsfunktioner.
Självurladdningstakten är väldigt låg vilket gör det idealiskt för säsongsbruk.
Exide Li-Ion är en del i Exides motorcykel- och sportutbud, där även Exide GEL, AGM Ready, AGM
och Conventional ingår. Exide GEL är idealisk för större motorcyklar, med dess underhållsfria
konstruktion, urladdningsegenskaper, imponerande cyklingslivslängd och förmågan att hantera effektslukande elektrisk utrustning. Exide AGM Ready är populärt i högpresterande motorcyklar tack vare
sin el-prestanda, det höga vibrationsmotståndet och utökade batterilivscykel. Exide AGM Ready är
underhållsfritt och behöver inte fyllas med syra, det gör att det levereras redo att användas.
För ytterligare information, kontakta:
Tor Enlid, Marketing Manager Exide Technologies Nordic, tfn: +46 (0)706- 37 07 63,
e-post: tor.enlid@eu.exide.com www.exide.nu/ eller www.tudor.se

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.

