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Lehdistötiedote                                                                       Helsinki 12. syyskuuta 2019 

Maailman johtava luokituslaitos DNV GL on uusinut 

Exiden sertifioinnin 

DNV GL (Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd) on uusinut akkuvalmistaja Exide 

Technologiesin, globaalin sähköenergian varastointiratkaisujen toimittajan vene- ja vapaa-ajan 

AGM- ja GEL-akkuja koskevan sertifioinnin. Sertifiointi on veneilytuotteiden korkein 

hyväksyntäluokitus ja merkitsee, että akut ovat varmoja ja luotettavia vesillä liikuttaessa. 

– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme toistamiseen tämän tärkeän tunnustuksen DNV GL:ltä. 

Sertifiointi osoittaa, että voit luottaa siihen, että akkumme selviävät vaativimmissakin 

veneilyolosuhteissa, joissa varmuus ja luotettavuus ovat huipputärkeitä ominaisuuksia, toteaa Exide 

Technologies Nordicin markkinointijohtaja Tor Enlid. 

Ensimmäisen kerran DNV GL hyväksyi Exiden GEL- ja AGM-akut vuonna 2011 vierailtuaan Exiden 

tehtailla Euroopassa ja USA:ssa ja tutkittuaan akkujen laatua ja standardeja kullakin yksittäisellä 

tehtaalla. Tämä vaativa prosessi toistetaan joka toinen vuosi, jolloin varmistetaan tiukkojen standardien 

noudattaminen.  

Exide toimittaa alkuperäisakkuja monille johtaville vene- ja ajoneuvovalmistajille, jotka luottavat 

yrityksen tuotteiden laatuun ja toimintavarmuuteen. DNV GL:n ohella Exiden vene- ja vapaa-ajan 

segmentillä on myös National Caravan Council (NCC) -sertifiointi. NCC on asuntovaunujen ja 

matkailuvaunujen omistajien tunnustama auktoriteetti. Viralliset hyväksynnät lujittavat osaltaan Exiden 

jälleenmyyjien asiantuntemusta ja takaavat, että he myyvät tunnustettuja laatutuotteita. 

Viimeisimpiä sertifioituja vene- ja vapaa-ajan akkuja ovat Exiden Start AGM, Dual AGM ja Equipment 

GEL. Start AGM on käynnistysakku, Dual AGM kattaa koko energiantarpeen ja Equipment GEL-akku on 

suunniteltu erityisesti antamaan virtaa kaikille sähkölaitteille. 

Uudet Exiden vene- ja vapaa-ajan akkujen etiketit tekevät ostotapahtumasta optimaalisen kokemuksen. 

Akkujen vaaleat värisävyt hopeisine vastakkaisväreineen korostavat AGM- ja GEL-teknologioiden 
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ensiluokkaista laatustatusta. Ikoneista selviää, mihin ajoneuvotyyppeihin akkua voi käyttää, jolloin 

kuluttajat voivat olla varmoja siitä, että ajoneuvoon on valittu oikeantyyppinen akku. 

Lisätietoja antaa:  

Tor Enlid, marketing manager, Exide Technologies Nordic, E-mail: tor.enlid@exide.com,  

puh.: +46 10 888 62 17 
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Exide Technologies 

Exide Technologies on globaali kuljetus- ja teollisuusalan energianvarastointiratkaisujen toimittaja. 130 

vuoden kokemus teknisestä innovaatiosta ja toiminta yli 80 maassa luovat perustan sille, että Exide 

kykenee toimittamaan vakuuttavia ratkaisuja maailman nykyiseen ja tulevaan energiantarpeeseen. Exide 

valmistaa ja kierrättää laajaa tuotevalikoimaa, ja toimittaa Transportation, Network Power ja Motive 

Power -segmenteille akku- ja energianvarastointijärjestelmiä sekä erityissovelluksia monille eri aloille. 

Näistä mainittakoon maatalous, autot, sähkövoimalat, kuljetus- ja huolintafirmat, veneet, 

materiaalinkäsittely, puolustusvoimat, kaivosteollisuus, huoltoalan yritykset, keskeytymätön virransyöttö 

(UPS) ym. Exiden tunnuslause on Powering the World Forward. Exiden historia ja koko yhdessä 

vahvan yrittäjähengen kanssa tekevät siitä oikean valinnan asiakkaille, jotka haluavat muutakin kuin 

pelkän akkutoimittajan. 
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