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PRESSEMEDDELELSE  Vejle 12. november 2018 

Sådan håndterer du startbatteriet til en landbrugs- 
og en entreprenørmaskine, når vinteren kommer 

– Exide har en række tips, der sparer både penge og energi  

Exide Technologies, der er global leverandør og producent af blybatterier til alle 
former for køretøjer, bl.a. traktorer, gravemaskiner og frontlæssere, giver her en række 
enkle tips til klargøring og vedligeholdelse af disse maskiners startbatteri, så det 
klarer vinteren bedst muligt. Følg tipsene og undgå ubehagelige overraskelser, når 
maskinen har stået stille i en længere periode, og spar dermed både penge og energi! 
 

Startbatteriet i en landbrugs- eller entreprenørmaskine, der ikke anvendes eller vedligeholdes i en 

længere periode, risikerer at gå i stykker i 

utide.  

– Der findes ingen nøjagtige tal på, hvor 

mange startbatterier, der unødigt går i 

stykker, når traktorer og lignende maskiner 

ikke har været i brug i længere tid, men der 

er tale om et betydeligt antal. I langt de 

fleste tilfælde skyldes det, at batteriet 

ganske enkelt er ’gået i glemmebogen’ og 

ikke er blevet vedligeholdt, som det skulle, 

siger Viktor Ekermo, Product Manager hos 

Exide Technologies Norden. 

 

Der er flere gode grunde til at give 

startbatteriet lidt ekstra opmærksomhed, 

når en landbrugs- eller en entreprenørmaskine ikke skal anvendes i længere tid. Det er både dyrt i 

kroner og øre og dårligt for miljøet at lade et batteri blive ødelagt i utide, og det kræver også både tid 

og energi, der kunne have været brugt på anden vis. 

– For at mindske ressourcespildet vil vi gerne give nogle enkle tips til at forebygge problemer med 

batteriet, siger Viktor. 

 

Exides batteritips vedr. landbrugs- og entreprenørmaskiner: 

• Kobl batteriet fra det elektriske system, hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid. 

• Tør batteriet af med en fugtig klud, hold det rent og smør polerne med fedt for at minimere risikoen 

for oxidering. 

• Lad batteriet helt op, hvis maskinen ikke skal anvendes i længere tid. 

• Opbevar batteriet tørt og køligt. Dets selvafladning er mindre, jo lavere temperaturen er. Batteriet må 

dog ikke opbevares ved minusgrader. 

• Foretag vedligeholdelsesladning af batteriet én eller et par gange under opbevaringen, hvis det ikke 

anvendes hele året rundt. Sørg for at bruge en moderne kvalitetslader, der lader batteriet helt op, men 

dog uden at det overlades. Husk at bruge en lader, der passer til det pågældende batteri. 

• Fuld ladning af batteriet med en ekstern, moderne lader fra tid til anden, selv i perioder, hvor 

maskinen er i brug, forlænger batteriets levetid og sikrer problemfri drift. 

Tag hånd om batteriet i din landbrugs- eller entreprenør-

maskine her i vinter. Så slipper du for problemer til foråret. 
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• Sørg for, at batteriet sidder helt fast, så det ikke kan bevæge sig. Et batteri, der sidder løst, vil især 

belaste kabeltilslutninger og poler. 

Fakta: Et startbatteri til en landbrugs- eller entreprenørmaskine har normalt en levetid på flere år 

under forudsætning af, at det anvendes og vedligeholdes korrekt. Alle batterier har en vis 

selvafladning, hvilket betyder, at hvilespændingen falder. Et fuldt opladet batteri har en hvilespænding 

på ca. 12,7 V. Hvis hvilespændingen falder til under 12,4 V, skal batteriet lades. Et afladet batteri kan 

fryse i stykker ved lave vintertemperaturer. Hvis batteriet ikke holdes fuldt opladet, er der risiko for 

sulfatering, hvilket reducerer kapaciteten. Udsættes batteriet for ekstreme temperaturer, reduceres 

ydeevnen ligeledes. 

 

 

For yderligere information kontakt:   

Tor Enlid, markedsansvarlig hos Exide Technologies Norden, tlf. +46 706 37 07 63,  

e-mail: tor.enlid@eu.exide.com 

Viktor Ekermo, Product Manager, Exide Technologies Nordic/OE Project Manager EU, tlf.: +46 706 

37 58 75, e-mail: viktor.ekermo@eu.exide.com, 

 

www.exide.dk 

 

Om Exide Technologies 

Exide Technologies er en global leverandør af energilagringsløsninger til transport- og 

industrimarkederne. Exides 130 års erfaring med teknisk innovation kombineret med aktiviteter i mere 

end 80 lande giver virksomheden mulighed for at levere overbevisende løsninger, der opfylder verdens 

nuværende og fremtidige energibehov. Exide producerer og genvinder et bredt sortiment af produkter 

og forsyner segmenterne Transportation, Network Power og Motive Power med batteri- og 

energilagringssystemer og specialapplikationer til vidt forskellige brancher. Her kan nævnes landbrug, 

biler, elværker, transport- og speditionsfirmaer, både, materialehåndtering, forsvaret, minedrift, 

forsyningsvirksomheder og UPS-anlæg m.m. Exides motto er Powering the World Forward. 

Virksomhedens historie og størrelse gør sammen med en stærk entreprenørånd Exide til det rette valg 

for kunder, der ønsker mere end blot en batterileverandør. 
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