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PRESSEMEDDELELSE 

Exide præsenterer næste generation Carbon Boost 2.0-teknologi, 

der giver EFB- og Premium-batterier en række unikke fordele 

 

• Carbon Boost 2.0 maksimerer batteriets lademodtagelighed  

• 75 procent større energigenvinding for EFB Start-Stop-batterier 

• Dobbelt så hurtig ladning af konventionelle Premium-batterier 

 

Vejle – 29. maj, 2019 – Exide Technologies, der er globalt førende inden for energilagringsløsninger 

til transport- og industrimarkederne, har netop lanceret sin nyeste Carbon Boost 2.0-teknologi, der 

er udviklet til EFB- og Premium-batterier til lette køretøjer. De nye batterier blev præsenteret for 

offentligheden på dette års Autopromotec-messe.  

Carbon Boost er en unik OEM-løsning udviklet af Exide i samarbejde med store bilproducenter. Med 

den nye Carbon Boost 2.0 sættes der nu ny standard for batteriers ydeevne. Den innovative 

teknologi anvender forbedrede kuladditiver, der kombinerer en optimeret overfladestruktur med 

markant bedre ledningsevne. Det giver bedre strømflow i batteriet og dermed bedre 

lademodtagelighed. Det er også med til at opløse de blysulfatbelægninger, der normalt samler sig på 

et batteris afladede negative plader, og som gør det vanskeligere at opnå effektiv genopladning af 

batteriet. 

Fra og med år 2021 har EU fastsat en ny og strengere grænse for CO2-udledning på 95 g/km i 

forbindelse med typegodkendelse af nye personbiler. Den nye verdensomspændende 

prøvningsprocedure for lette køretøjer (WLTP) måler for første gang nedgangen i batteriets kapacitet 

under prøvning og konverterer denne til den tilsvarende mængde forbrugt brændstof og CO2-

udledning fra en bil. Med andre ord skal batteriet bevare en høj procentdel af sin oprindelige 

kapacitet for at forhindre, at bilproducenter pålægges bøder, hvis de overskrider visse 

grænseværdier. Genopladningsprocessen tegner sig kun for 8 procent af prøvningens samlede 

varighed, mens resten af tiden bruges på afladning. Exides løsninger er udviklet til at sikre højest 

mulig energigenvinding på kort tid. 

Carbon Boost 2.0-teknologien i Exides nye EFB-serie (Enhanced Flooded Batteries) giver en 

exceptionel dynamisk lademodtagelighed. Sammenlignet med tidligere EFB-generationer genvindes 

der 75 procent mere energi inden for samme tidsrum. Det betyder, at Exides nye EFB-serie udnytter 

den regenerative bremseenergi i langt højere grad end tidligere og dermed bidrager til at opfylde 

emissionsmålene for nye køretøjer.  

Michael Geiger, Vice President, Sales and Marketing, Exide Technologies, EMEA forklarer:    
– Exide har altid været en af pionererne inden for innovative batteriløsninger. Fordelene ved Carbon 
Boost 2.0 strækker sig langt videre end til OEM-producenter. De kommer også vores 
eftermarkedskunder til gode takket være denne unikke teknologi, der er ny for EFB-batterier og 
opgraderet i vores Premium-serie. 

Den højere dynamiske lademodtagelighed for EFB-batterier og den hurtigere genopladning af 
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Premium-batterier øger effektiviteten yderligere på en række punkter. 

På Exides nye EFB-batterier, installeret i biler med regenerativ bremsning, gør Carbon Boost 2.0 det 

muligt for batteriet at modtage mere ladestrøm under forudsætning af, at bremsetiden er begrænset 

til et par sekunder. Det betyder, at batteriet bevarer en højere ladetilstand (SoC), hvilket sikrer, at 

start-stop-systemet ikke deaktiveres af batteristyringssystemet, men fortsat giver 

brændstofbesparelser og reduceret CO2-udledning over tid.  

Exides Premium-batterier med Carbon Boost 2.0 til biler med konventionelle transmissionssystemer 

genoplades nu dobbelt så hurtigt som andre fritventilerede standardbatterier. Ved at opretholde en 

høj ladetilstand i længere tid øges batteriets levetid generelt, og risikoen for motorstop reduceres 

markant.  

For begge batteriseriers vedkommende er energieffektiviteten i en klasse for sig, og det er noget, 

eftermarkedskunderne lægger stor vægt på. Samtidig vil bilejernes driftsomkostninger falde takket 

være brændstofbesparelser og færre batteriudskiftninger. Carbon Boost 2.0 vil være tilgængelig i 

Exides EFB-serie og som en opgradering i virksomhedens Premium-batterier fra og med juni 2019. 

Varemærker 
Exide og Carbon Boost er registrerede varemærker tilhørende Exide Technologies.  

 

Om Exide Technologies 

Exide Technologies (www.exide.com) 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, bilindustrien, elværker, gaffeltrucks 

og rengøringsmaskiner, transport- og speditionsfirmaer, den maritime sektor, materialehåndtering, forsvaret, 

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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