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Pressmeddelande                                                                 Mölnlycke, 12 september 2019 

Exide certifieras på nytt av världsledande DNV GL 

Batteritillverkaren Exide Technologies, som är en global leverantör av lagringslösningar för 

elenergi, har tilldelats en förnyad certifiering av DNV GL (Det Norske Veritas & Germanischer 

Lloyd) för sina AGM- och GEL-batterier inom marin- och fritidssegmentet. Certifieringen är det 

högsta godkännandet en marin produkt kan få och innebär att batteriet har bedömts säkert och 

pålitligt att använda till sjöss. 

– Vi är väldigt nöjda med att återigen få detta viktiga erkännande från DNV GL. Certifieringen visar att 

du kan lita på att våra batterier klarar de mest utmanande marina miljöerna, där säkerhet och 

tillförlitlighet är av största vikt, säger Tor Enlid, marketing manager Exide Technologies Norden. 

Första gången DNV GL godkände Exides GEL- och AGM-batterier var 2011, efter att de besökt Exides 

produktionsanläggningar i Europa och USA och undersökt kvaliteten och standarden på batterierna vid 

varje anläggning. Denna stränga process återupprepas vartannat år för att säkerställa att de strikta 

kvalitetsstandarderna bibehålls.  

Exide levererar originalutrustning till många ledande tillverkare av båtar och fartyg, som litar på 

kvaliteten och tillförlitligheten av företagets produkter. Utöver DNV GL är Exides marin- och 

fritidssegment certifierade av Storbritanniens National Caravan Council, en betrodd auktoritet för husbils- 

och husvagnsägare. Officiella verifieringar hjälper Exides återförsäljare att visa på sin expertis och att de 

tillhandahåller betrodda produkter med hög kvalitet. 

De nyligen certifierade batterierna inom marin- och fritidssegmentet inkluderar Exide Start AGM, Dual 

AGM och Equipment GEL. Start AGM används för att starta motorn, Dual AGM sköter all elektrisk 

utrustning och startmotorn från en enda batteribank och Equipment GEL är specialdesignat att sköta all 

elektrisk utrustning. 
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Exides uppdaterade etiketter för marin- och fritidsbatterierna optimerar köpupplevelsen för konsumenten. 

De har en ljus färgpalett med kontrasterande silver som markerar premiumstatusen hos AGM- och GEL-

tekniken. Ikoner visar vilka fordonstyper som kan använda batteriet, detta för att försäkra konsumenten att 

de valt rätt batteri till sitt fordon. 

För mer information, kontakta:  

Tor Enlid, marketing manager Exide Technologies Norden, e-post: tor.enlid@exide.com,  

tfn: +46 10 888 62 17 
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Om Exide Technologies 

Exide Technologies (www.exide.nu) är en global leverantör av energilagringslösningar för transport- och 

industrimarknaderna. Exides 130 år av teknisk innovation, i kombination med verksamhet i mer än 80 

länder, tillåter företaget att leverera anpassade lösningar för världens nuvarande och framtida 

energibehov. Exide producerar och återvinner ett brett sortiment av produkter, och förser segmenten 

Transportation, Network Power och Motive Power med batteri- och energilagringssystem samt 

specialapplikationer för vitt skilda branscher. Här kan nämnas lantbruk, bilar, industritransportfordon, 

gaffeltruckar och städmaskiner, marin framdrivning, materialhantering, militär teknik, gruvdrift, 

motorsport, järnväg, säkerhet, telekommunikation, energiproduktion och avbrottsfri kraft (UPS), bland 

andra. Exides motto är Powering the World Forward. Företagets historia och storlek gör, tillsammans med 

en stark entreprenörsanda, Exide till det rätta valet för kunder som vill ha mer än bara en 

batterileverantör. 
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