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Pressemelding 

Oslo, 15. april 2019 

Exide er sponsor for Intact GP for Moto2-sesongen 2019 

Exide Technologies (http://www.exide.no/), global leverandør av energilagringsløsninger til transport- 

og industrimarkedene, har inngått sponsoravtale med Intact GP til årets Moto2 Grand Prix. Alle 

konkurransene i dette motorsykkelmesterskapet tiltrekker seg et stort publikum på TV, radio og nett  

Schrötter og Lüthi sikret dobbel pallplassering for Intact GP i Qatar Grand Prix-åpningsløpet  

På årets Intact GP-team finner vi Marcel Schrötter, en ung og spennende tysk fører som var blant de ti 

beste i fjorårets verdensmesterskap før en skade satte en midlertidig stopper for ham. Teamet omfatter 

også den erfarne sveitsiske føreren Tom Lüthi, som i 2005 ble en av verdens yngste verdensmestere 

noensinne.  

2019-sesongen av MotoGP kickstartet med Qatar Grand Prix 10. mars, og de 19 internasjonale løpene 

oppnår mediedekning over hele verden, blant annet via Eurosport og Servus TV. Mange prototyp-

motorsykler som forventes å bli videreutviklet, er med i MotoGP, og mesterskapet er derfor populært 

både blant fans og produsenter. Exides merkevarelogo vil vises på Intact GPs motorsykler, førernes 

drakter, teamets drakter og andre steder på arenaen.  
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Exides sponsoravtale omfatter også Intact GPs deltakelse i MotoE, en racingserie med en ny klasse 

helelektriske motorsykler. Den sveitsiske føreren Jesko Raffin skal representere Intact GP. Som 

femtenåring ble han den yngste Yamaha Cup-mesteren noensinne, og han har flere års erfaring fra 

Moto2.  

Exides Motorbike & Sport-batterisortiment inkluderer Exide Li-Ion, GEL, AGM Ready, AGM og 

Conventional, som alle er konstruert til forskjellige bruksformål. Exide Li-Ion er opptil 80 % lettere enn et 

standardbatteri for motorsykler. Det gir raskere akselerasjon, mer responsiv bremsing og bedre kontroll 

over motorsykkelen. Batteriet er vedlikeholdsfritt, lades superraskt og har førsteklasses 

sikkerhetsfunksjoner. 

"Vi er veldig fornøyde med å bli sponset av Exide", sier Marcel Schrötter fra Intact GP. "Selskapet 

produserer et markedsledende sortiment av motorsykkelbatterier, har et misunnelsesverdig omdømme 

som pålitelig leverandør og står bak noen av bransjens mest avanserte teknologier. Exide tilbyr 

funksjonalitet av aller ypperste slag, fra Exide Li-Ion-batteriets ultralette design til Exide Gel-batteriets 

eksepsjonelle dyputladingsvern." 

Fra og med 2019-sesongen vil Triumph levere tresylindrede 765cc-motorer til Moto2, en motor som yter 

over 138 hestekrefter. Dette skiftet forventes å skape store omveltninger etter en lang periode hvor 

Hondas 600cc-motorer har vært brukt. Intact GPs motorsykler er utstyrt med chassis fra Kalex 

Engineering og støtdemping fra Öhlins. 

 

Trenger du mer informasjon, kan du kontakte:   

Tor Enlid, Marketing Manager i Exide Technologies Norden, Tlf: +46 10 888 62 17,  

E-post: tor.enlid@exide.com 

 

Om Exide Technologies 

Exide Technologies (www.exide.com) er en global leverandør av energilagringsløsninger til transport- og 

industrimarkedene. Exide har over 130 års fartstid som teknologiinnovatør og har forretningsvirksomhet 

i over 80 land. Det gjør selskapet i stand til å levere kvalitetsprodukter som løser verdens energibehov, i 

dag og i fremtiden. Exide produserer og gjenvinner en lang rekke produkter og forsyner 

markedssegmentene Transportation, Network Power og Motive Power med batteri- og 

energilagringssystemer og spesialapplikasjoner til for eksempel landbruket, bilindustrien, elektriske 

stablere, gaffeltrucker og rengjøringsmaskiner, den maritime sektoren, materialhåndtering, militæret, 

gruvedrift, motorsport, jernbanedrift, sikkerhet, telekommunikasjonssystemer, energi- og vannverk og 

systemer for avbruddsfri strømforsyning (UPS). Exides motto er: Powering the World Forward. 

Virksomhetens historikk og størrelse kombinert med en sterk entreprenørånd gjør selskapet til det rette 

valget for kunder som ønsker seg noe annet og mer enn en tradisjonell batteriprodusent. 
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