
   

Exide Technologies (www.exide.com) on globaali yritys, joka toimittaa energianvarastointiratkaisuja, akkuja sekä niihin liittyviä varusteita 
ja palveluja, kuljetusalalle ja teollisuusyrityksille. Yli 80 maasta hankkimallaan lähes 130 vuoden alan kokemuksella Exide valmistaa ja 
kierrättää laajaa tuotevalikoimaa, mm. akkuja kaikentyyppisiin ajoneuvoihin. 

 
 

Lehdistötiedote    Helsinki, 09.04.2018 

 
Exide uudeksi tähtikuljettaja Morbidellin sponsoriksi 
Akkuvalmistaja aloittaa yhteistyön kuuman MotoGP-tiimin kanssa 
 
Exide Technologies, johtava maailmanlaajuinen energianvarastointiratkaisujen toimittaja, on 
solminut sponsorointisopimuksen Team Estrella Galicia 0, 0 Marc VDS:n kanssa tämän kauden 
MotoGP:ssä, road racingin kuninkuusluokassa. Ajoja seuraavat miljoonat katsojat ympäri 
maailmaa, ja tällä kaudella Estrella Galicia 0, 0 Marc VDS:llä on tiimissään 23-vuotias Franco 
Morbidelli, kuuma tulevaisuuden nimi ja viime kauden Moto2-mestari. 
 
Tämän vuoden MotoGP-luokan lähtölaukaus 
kajahti 18. maaliskuuta Qatarissa. Franco 
Morbidelli ylitti kaikki odotukset MotoGP-
debyytillään yltäessään 12. sijalle vain 16 
sekuntia voittajasta. Tällä kaudella 
Morbidellin tiimikaverina ajaa 31-vuotias 
Thomas Lüthi, joka on sijoittunut kymmenen 
kertaa kolmen parhaan joukkoon viime 
kauden Moto2-luokan ajoissa. Sponsorointiin 
kuuluen Franco Morbidellin moottoripyörä, 
kilpailuasut ja tiimin markkinointimateriaali 
varustetaan Exiden logolla. 
– Olemme erittäin iloisia siitä, että Exide on 
ryhtynyt sponsoriksemme. Exidella on 
markkinoiden parhaita tuotteita, mm.  
korkeasuorituskykyinen moottoripyöräakku 
Exide Li-Ion, kertoo Michael Bartholemy, 
Marc VDS:n tiimijohtaja. 
 
Exide Li-Ion on jopa 80 % kevyempi kuin vakiomallinen MC-akku, mikä nopeuttaa kiihdytystä, 
tehostaa jarrujen reagointia ja parantaa ajokin hallintaa. Akku on huoltovapaa, varautuu erittäin 
nopeasti ja on turvaominaisuuksiltaan huippuluokkaa. Erittäin alhaisen itsepurkautumisnopeuden 
ansiosta akku on ihanteellinen kausikäytössä. 
 
Exide Li-Ion sisältyy Exiden moottoripyörille ja moottoriurheiluajokeille kehitettyyn valikoimaan, 
johon kuuluvat myös Exide GEL, AGM Ready, AGM ja Conventional. Huoltovapaan rakenteensa, 
syväpurkaussuojan, pitkän elinkaaren ja energiaa vaativien varusteiden kapasiteettitarpeen täyttävien 
ominaisuuksiensa ansiosta Exide GEL on ihanteellinen akku suuremmille moottoripyörille. Exide 
AGM Ready on suosittu korkeasuorituskykyisissä moottoripyörissä: tähän ovat syynä sähköinen 
suorituskyky, korkea tärinänkesto ja akun pitkä käyttöikä. Käyttövalmiina toimitettava Exide AGM 
Ready on huoltovapaa eikä vaadi hapon lisätäyttöä. 
 
Lisätietoja antaa: 
Tor Enlid, Marketing Manager, Exide Technologies Nordic, puh. +46 (0)706- 37 07 63,  
E-mail: tor.enlid@eu.exide.com  http://www.exide.nu/ tai http://exide.fi  
 

 
Exide on road racing -tähden Franco Morbidellin (kuvassa) ja 
Estrella Galicia 0, 0 Marc VDS -tiimin uusi sponsori. 


