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Nye og bedre labels booster Exides sortiment af bilbatterier  

For at hjælpe eftermarkedskunderne til at få mest muligt ud af de stigende servicemuligheder i forbindelse 

med start-stop-batterier og vejlede dem i det stadig mere komplekse valg af batterier har Exide Technologies 

der er globalt førende inden for lagret energi, opdateret udvalgte labels og navne inden for sit sortiment af 

batterier til personbiler. Ændringerne øger mulighederne for opsalg af disse batterier yderligere. Batterierne 

er baseret på en række OEM-teknologier, der er udviklet af Exide, og som er garanti for fremtidssikret 

ydeevne og konkurrencefordele for eftermarkedskunderne.   

De nye labels – der vil være klar på hylderne i 2019 – er udviklet for at gøre det nemmere at vælge det rigtige 

start-stop-batteri eller traditionelle batteri samt for at skærpe eftermarkedets viden om de teknologier, der 

kræves til de forskellige transmissionssystemer. Exides research på eftermarkedsområdet har resulteret i 

udviklingen af et nøgleinitiativ. Værkstedernes feedback viste, at de til tider havde problemer med at skelne 

mellem de forskellige batteriteknologier og anbefale det rigtige batteri til kunderne. Det resulterer ikke kun i 

øget brændstofforbrug, men fører også til fejl på batteriet i utide. Som en hjælp til at yde den bedst mulige 

service vil Exide som den første virksomhed på markedet forsyne sine fritventilerede standardbatterier til 

personbiler, Premium Carbon Boost, Excell og Classic, med en vejledende label for at sikre, at de 

installeres sammen med det korrekte transmissionssystem. 

Virksomheden har også taget yderligere skridt, der skal gøre det nemmere at vælge det rigtige batteri. Exides 

nyeste generation af batterier til eftermarkedet, AGM (Absorbent Glass Mat) og EFB (Enhanced Flooded 

Battery) vil ikke længere have ‘Start-Stop’ som en del af deres produktnavn. I stedet vil der være et ikon på 

hver label, der viser, at det er dette batteri, der skal bruges til biler med start-stop-system. Desuden vil EFB-

batterier være forsynet med et nyt ikon, der viser, at batteriet også har ekstra lang levetid i almindelige biler. 

Det understreger mulighederne for at opgradere kunder, der stiller særlige krav til deres batteri som f.eks. 

intensiv cyklisk brug, høj lademodtagelighed og mere tilgængelig energi til energikrævende udstyr, til EFB-

teknologi. 

– Stigningen i antallet af biler med start-stop-system resulterer i nye udfordringer for eftermarkedet. 

Forhandlere og værksteder har brug for stor viden og knowhow. Vores nye batterilabels vil hjælpe 

eftermarkedskunderne med at finde frem til det rigtige batteri til hver enkelt køretøjstype og dermed sælge 

produkter, der skaber merværdi, forklarer Michael Geiger, VP Sales & Marketing – EMEA hos Exide. 

 

Exides nye labels er ikke det eneste initiativ, der skaber merværdi for værkstederne.  

– Vores udskiftningsbatterier til personbiler er altid baseret på Exides OE-teknologier, vores kunder har altid 

adgang til den seneste udvikling, og det giver dem en unik position og mulighed for at få optimalt udbytte af 

de nye tendenser på bilmarkedet, lyder det bekræftende fra Michael Geiger. 

Teknologierne i Exides eftermarkedssortiment er baseret på virksomhedens mangeårige erfaring som førende 

producent af OE-batterier. Udviklingsarbejdet har til enhver tid fokus på at øge batteriernes levetid og 

driftssikkerhed samt på brugervenlighed generelt.  

Det er AGM-teknologien et godt eksempel på. Exide stod i 2004 bag opfindelsen af det første AGM-batteri til 
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biler med start-stop-system og var derfor i stand til på et tidligt tidspunkt at fremme den nye teknologi. 

Virksomheden har for nylig lanceret sin nye LifeGrid-teknologi, som nu er en integreret del af den nye 

generation af AGM-batterier til eftermarkedet. Ved hjælp af avancerede gitterplader med huller sikrer 

LifeGrid-teknologien ensartet power og højere specifikt energigennemløb i hele batteriets levetid, så det uden 

problemer kan opfylde de krav, der stilles af moderne start-stop-motorer på både OE- og eftermarkedet. 

 

Exides fritventilerede standardbatteri Premium Carbon Boost til eftermarkedet er også baseret på Exides OE-

teknologi og er dermed en ideel opgradering til traditionelle motorer. Den unikke Carbon Boost-teknologi, 

der sikrer øget ledningsevne og hurtigere ladning, reducerer risikoen for motorstop, da batteriets ladestand 

forbliver på et højt niveau i længere tid. Denne nye generation af batterier udmærker sig også ved et nyt og 

mere robust pladedesign med øget modstandskraft over for høje temperaturer, hvilket yderligere forbedrer 

batteriets tilstand og sikrer høj brugertilfredshed. 

 

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, LifeGrid og Carbon Boost er registrerede varemærker tilhørende Exide Technologies. Andre 

varemærker tilhører de respektive ejere. 

 

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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