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Pressemeddelelse 

Vejle, 15. April 2019 

Exide sponsor for racerteamet Intact GP i Moto2-sæsonen 2019 

Exide Technologies (http://www.exide.dk/), der er global leverandør af energilagringsløsninger til 

transport- og industrimarkedet, har offentliggjort en sponsoraftale med Intact GP i Moto2 Grand Prix-

sæsonen. Dette motorcykelmesterskab er attraktivt for et kæmpepublikum både på TV, i radio og 

online.   

Schrötter og Lüthi kom begge på sejrsskamlen for Intact GP i åbningsløbet, Qatar Grand Prix.  

Med på holdet har Intact GP i år Marcel Schrötter. Denne spændende tyske kører var blandt de ti bedste 

i verdensmesterskabet sidste år, før en skade satte en midlertidig stopper for hans fortsatte succes. Tom 

Lüthi, den erfarne schweiziske kører, der i 2005 blev en af historiens yngste verdensmestre, er også en 

del af teamet.  

Dette års MotoGP-sæson blev skudt i gang med Qatar Grand Prix den 10. marts, og de nitten 

internationale løb dækkes af medier over hele verden, bl.a. Eurosport og Servus TV. For motorcyklernes 

vedkommende er der i mange tilfælde tale om prototyper, der giver et fingerpeg om fremtidig udvikling, 

og løbet er derfor populært hos både fans og motorcykelproducenter. Intact GP’s motorcykler, kørernes 
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dragter og teamets tøj vil være forsynet med Exides logo, der også vil være at finde andre steder i 

arenaen.  

Exides sponsorat omfatter også Intact GP’s deltagelse i den nye MotoE-klasse for eldrevne motorcykler, 

der er med for første gang. Den schweiziske kører Jesko Raffin repræsenterer Intact GP. I en alder af kun 

15 år blev han den yngste vinder af Yamaha Cup, og han har mange års erfaring i Moto2.  

Exides MC & Sports-sortiment omfatter batterierne Exide Li-Ion, GEL, AGM Ready, AGM og 

Conventional, der er udviklet til hver deres specifikke anvendelsesområde. Exide Li-Ion er op til 80% 

lettere end et standard MC-batteri, hvilket resulterer i hurtigere acceleration, mere responsiv bremsning 

samt bedre kontrol over motorcyklen.  Batteriet er vedligeholdelsesfrit, lades superhurtigt og har 

førsteklasses sikkerhedsfunktioner. 

– Vi er superglade for at have Exide som sponsor, lyder det fra Intact GP’s Marcel Schrötter. 

Virksomheden har et førende sortiment af motorcykelbatterier, et misundelsesværdigt omdømme, når 

vi snakker driftssikkerhed, og nogle af branchens mest avancerede teknologier. Exides batterier er i en 

klasse for sig, lige fra det ultralette design af Exide Li-Ion til Exide Gels exceptionelle beskyttelse mod 

dybdeafladning. 

Moto2 skiftede fra og med sæson 2019 til trecylindrede 765 ccm-motorer fra Triumph. Disse motorer 

yder mere end 138 hk og forventes i høj grad at trække overskrifter efter den lange periode med Hondas 

600 ccm-motorer. Intact GP’s motorcykler vil være forsynet med stel fra Kalex Engineering og 

støddæmpning fra Öhlins. 

 

For yderligere information kontakt:   

Tor Enlid, markedsansvarlig hos Exide Technologies Norden, tlf. +46 10 888 62 17,  

e-mail: tor.enlid@exide.com 

 
Om Exide Technologies 

Exide Technologies (www.exide.com) 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, gaffeltrucks og rengøringsmaskiner, transport- og speditionsfirmaer, 

skibsfart, 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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