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PRESSEMELDING                                                             Oslo, 25. april 2019 

Unngå batteriproblemer for landbruks- og 

entreprenørmaskiner etter vinteren 

– Exide og Sønnak gir praktiske vårtips 
 

Batterier for landbruks- og entreprenørmaskiner utvikles løpende i tråd med at kravene blir 

høyere og batteriene utsettes for større belastninger, for eksempel kraftige vibrasjoner og lange 

pauser mellom bruk. Exide er en global produsent av batterier til alle slags kjøretøy, inkludert 

traktorer, lastere og gravemaskiner. Her får du nyttige tips om hvordan du unngår utladede og 

ødelagte batterier, slik at du kan spare både tid og penger. 

  

– Landbruks- og entreprenørmaskiner utsettes for svært 

store belastninger, og det samme gjelder batteriene. 

Batteriene er konstruert for å tåle disse belastningene 

men det er viktig at de undersøkes jevnlig. Mange har 

spørsmål om utladede batterier. Det viser seg ofte at man 

har glemt batteriet i løpet av vinteren og derfor har vi 

samlet nyttige tips her. Det handler om enkle ting som å 

undersøke om batteriet er skadet og å kontrollere 

batteriladingen, sier Tor Enlid, Marketing Manager, 

Exide Technologies Norden.  

Det er viktig å sjekke batteriet før du begynner å bruke 

en entreprenørmaskinen etter vinteren. Det er en 

investering i både tid, penger og naturen omkring deg. Et startbatteri som har vært ute av bruk i en lang 

periode kan gå i stykker før tiden dersom det ikke vedlikeholdes riktig. Selv om du klargjorde batteriet 

skikkelig for vinteropplag er det ting du bør tenke på når du skal ta det i bruk igjen om våren. 

Å la batterier bli ødelagt før tiden er verken bra for lommeboken eller miljøet og er rett og slett sløsing med 

tid og energi. 

Exides batteritips for landbruks- og entreprenørmaskiner som har vært i vinteropplag:  

• Undersøk om batteriet har fått synlige skader. Har det samlet seg fukt eller kondens, kan polene 

oksidere. Rengjør batteriet med en fuktig klut, og smør inn polene med fett for å beskytte dem mot 

oksidering. 

• Kontroller at batteriet er fulladet. Det gjør du lettest med en spenningsmåler eller batteritester som 

viser om batteriet trenger lading, eller om du bør investere i et nytt. 

• Om batteriet har blitt utladet, kan en sulfatering føre til at batteriet blir vanskelig å lade igjen. I 

verste fall kan batteriets plasthus ha frosset i stykker og syre ha lekket ut. Da må du skifte ut 

batteriet. 

• Kjøp en god lader som er tilpasset batteriet ditt, og som har automatisk temperaturkompensering. 

• På batterier som kan åpnes bør du sjekke syrenivået og fylle på med batterivann ved behov. 

 

Fakta: Startbatterier til landbruks- og entreprenørmaskiner har en levetid på flere år, forutsatt at de brukes 

og behandles på riktig måte. Alle batterier har en viss selvutlading, og det fører til at hvilespenningen 

gradvis synker. Om batteriet ikke holdes fulladet, kan det sulfatere, og det reduserer batterikapasiteten. Om 

hvilespenningen faller under 12,4 V, skal batteriet lades. Et utladet batteri kan faktisk fryse i stykker ved 

vanlige vintertemperaturer.  

Ta en ekstra sjekk av batteriet før våren.  
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Exide Technologies er en av verdens største produsenter av batterier og tilbehør til kjøretøybransjen. I 

Norge selger selskapet produkter også under varemerket Sønnak. Exides batterier og ladere fås kjøpt hos 

forhandlere av blybatterier til kjøretøy. 

Les mer om utlading her: https://sonnak.com/batterikunskap/selvutlading/ 

 
Trenger du mer informasjon, kan du kontakte:   

Tor Enlid, Marketing Manager i Exide Technologies Nordic, tlf.: +46 706 37 07 63,  

e-post: tor.enlid@exide.com 

 

Viktor Ekermo, Product Manager/OE Project Manager EU, Exide Technologies Norden, tlf.: +46 706 37 58 75, 

e-post: viktor.ekermo@exide.com 

 

https://sonnak.com 

Om Exide Technologies 

Exide Technologies er en global leverandør av energilagringsløsninger for transport- og industrimarkedene. 

Exides 130 år med teknisk innovasjon i kombinasjon med selskapets virksomhet i over 80 land gjør Exide i stand 

til å levere kvalitetsløsninger som oppfyller verdens eksisterende og framtidige energibehov. Exide produserer 

og gjenvinner et bredt sortiment av produkter, og forsyner segmentene Transportation, Network Power og 

Motive Power med batteri- og energilagringssystemer samt spesialapplikasjoner for mange forskjellige bransjer, 

herunder jordbruket, bilindustrien, elverk, transport- og spedisjonsfirmaer, båtbransjen, materialhåndtering, 

forsvaret, gruvedrift, forsyningsforetak, UPS-systemer m.m. Exides motto er Powering the World Forward. 

Selskapets historie og størrelse, sammen med en sterk entreprenørånd, gjør Exide til det rette valget for kunder 

som vil ha mer enn bare en batterileverandør. 
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