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Viisi unohdusta, jotka rikkovat vapaa-ajan akkusi 

– Exiden vinkit akun talvisäilytykseen 

Exide Technologies, globaali yritys, joka valmistaa ja toimittaa lyijyakkuja mm. veneilyyn sekä 

asunto- ja matkailuvaunuihin, antaa hyviä vinkkejä veneen tai vapaa-ajan ajoneuvon akun 

kunnossapitoon ja talvisäilytykseen. Näitä ohjeita noudattamalla vältyt epämiellyttäviltä 

yllätyksiltä (esim. tyhjentynyt akku), kun on aika laskea vene vesille ja laittaa asuntovaunu 

kevätkuntoon. 

 
Vapaa-ajan akku, joka on pitemmän aikaa 

käyttämättömänä tai huoltamatta, on 
vaarassa rikkoutua ennen aikojaan. 

– Ei löydy tarkkoja lukuja siitä, kuinka 

monta vapaa-ajan akkua rikkoutuu 

tarpeettomasti joka talvi, mutta kevään 

kynnyksellä monet asiakkaat ottavat 

meihin aina yhteyttä, koska veneen tai 

vapaa-ajan ajoneuvon akku on lakannut 

toimimasta talven aikana. Lähemmässä 

tarkastelussa osoittautuu lähes aina, että 

akku on talven aikana ”jäänyt 

unohduksiin”, sanoo Exide Technologies 

Nordicin tuotepäällikkö Viktor Ekermo. 

On monta hyvää syytä uhrata hieman 

aikaa akulle, sekä nyt kauden päätyttyä että tasaisin väliajoin talven aikana. Akun ennenaikainen 

rikkoutuminen on haitallista sekä omalle taloudellesi että ympäristölle. 

– Resurssien tuhlautumisen lisäksi on myös todella harmillista, jos kevään ensimmäinen ajelu 

epäonnistuu, jos akku ei toimi. Siksi haluan antaa muutaman vinkin akkuongelmien ehkäisyyn, sanoo 

Viktor Ekermo. 

Exiden vinkit akun talvisäilytykseen vapaa-ajan ajoneuvojen ja veneiden omistajille: 

• Kytke akku irti sähköjärjestelmästä, jos se on pitemmän aikaa käyttämättömänä. 

• Pyyhi akku kostealla rievulla, pidä se puhtaana ja voitele navat hapettumiselta suojaavalla rasvalla. 

• Varaa akku täyteen ennen talvisäilytystä. 

• Säilytä akku kuivassa ja viileässä, ei kuitenkaan miinusasteissa. Mitä alhaisempi lämpötila, sitä 

pienempi itsepurkautuminen. 

• Ylläpitovaraa akku pari kertaa talven aikana. Käytä aina akkuusi sopivaa laadukasta varaajaa. 

Fakta: Oikein käytettynä ja kunnossapidettynä vene- ja vapaa-ajan ajoneuvon akku kestää normaalisti 

useamman vuoden. Kaikilla akuilla on tietty itsepurkautuminen, mikä laskee akun lepojännitettä. 

Täyteen varatun akun jännite on n. 12,7 V. Lepojännitteen laskiessa alle 12,4 V akku on varattava. 

Tyhjentynyt akku voi jäätyä ja rikkoutua alhaisissa talvilämpötiloissa. Osittain varatussa akussa on 

vaarana sulfatoituminen, mikä alentaa akun kapasiteettia. Akun suorituskyky heikkenee myös 

äärimmäisissä lämpötiloissa.  

 

Kun pidät huolta vapaa-ajan akustasi talven aikana, vältyt ongelmilta 
kevään koittaessa. 
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Exide Technologies on maailman johtavia ajoneuvoakkujen ja akkutarvikkeiden valmistajia. Exiden 

akkuja ja varaajia saat ajoneuvojen lyijyakkujen jälleenmyyjiltä. 

 

Lisätietoja antavat: 
Tor Enlid, Marketing Manager, Exide Technologies Nordic, puh: +46 706 37 07 63,  

e-mail: tor.enlid@exide.com 

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

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

Exide Technologies on globaali energian varastoinnin toimittaja. 130 vuoden teknologisen innovaation 

kokemuksellaan ja toiminnallaan yli 80 maassa Exide kykenee toimittamaan kuljetus- ja teollisuusalan 

yrityksille vakuuttavia ratkaisuja tyydyttämään maailman nykyistä ja tulevaa energiatarvetta. Exide 

valmistaa ja kierrättää laajaa tuotevalikoimaa akku- ja energianvarastointijärjestelmiä kuljetusalalle ja 

teollisuusyrityksille sekä erikoissovelluksia monille eri aloille kuten esim. maatalous, autoteollisuus, 

voimalaitokset, kuljetus ja huolinta, veneily, materiaalinkäsittely, puolustusvoimat, kaivosteollisuus, 

moottoriurheilu, rautatieliikenne, hälytys- ja turvajärjestelmät, televiestintä, huoltoyritykset ja 

keskeytymätön virransyöttö (UPS) jne. Exiden tunnuslause on: Powering the World Forward. 

Yrityksen historia ja koko yhdessä lujan yrittäjähengen kanssa tekevät Exidesta oikean valinnan niille 

asiakkaille, jotka haluavat muuta ja enemmän kuin perinteisen akkutoimittajan. 
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