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Pressemelding 

Oslo, 15. april 2019 

Exide erfarer økt bruk av GNB EasyPick batterivelgersystem 

Batteriprodusent Exide Technologies (http://www.exide.no), global leverandør av 

energilagringsløsninger for transport- og industrimarkedene, opplever økt interesse for GNB EasyPick. 

Dette brukervennlige og kostnadseffektive systemet kan aktiveres i GNB-ladere, hvor det sikrer at det 

første batteriet som lades ferdig, er det første batteriet som tas i bruk. Systemet sikrer batteriets 

levetid, øker antallet driftstimer og forbedrer produktiviteten. Det er det ideelle valget for mindre 

foretak som ikke ønsker å investere i et komplett batteristyringssystem (BMS). 

Med GNB EasyPick angir en grønn lysindikator hvilket batteri som er klart til bruk 

EasyPick er enkelt, pålitelig og brukervennlig. Det er bare å "plukke det som er grønt" – et grønt lys angir 

nemlig hvilket batteri som skal velges først. Et oransje lys identifiserer batterier som er fulladet og satt i 

kø. Så snart det første batteriet tas ut av køen, blir det neste i køen grønt. 

Systemet fungerer for opptil 30 ladere. Man må ha én styrende lader for hver batteritype, som så 

håndterer resten. Den styrende laderen varsler dersom feil batteri velges, noe som ytterligere sikrer 

riktig drift av systemet. Resultatet er et elegant system som er lett å forstå for brukerne. 

http://www.exide.no/
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GNB-ladere med EasyPick er et plug & play-system. Det kan tas i bruk umiddelbart uten hjelp fra 

servicetekniker, og du sparer dermed både tid og penger. Systemet er dessuten kostnadseffektivt og gir 

svært god investeringsavkastning (ROI) for virksomheten.  

"GNB EasyPick er et svært godt verktøy når du vil øke effektiviteten og produktiviteten på lageret, og 

systemet bidrar til å maksimere levetiden til virksomhetens batteriflåte", sier Nigel Darke fra Exide 

Technologies. "Vi tror på å levere komplette løsninger, slik at vi kan hjelpe kundene våre med å redusere 

sine totale eierkostnader." 

For kunder som ønsker seg et enda mer avansert driftssystem, tilbyr Exide GNB 2100.NET, som er 

selskapets totalløsning for flåtestyring og batteriovervåking. Med denne løsningen får virksomheter et 

svært effektivt rotasjonssystem for batteriflåten, fjernovervåking av opptil 500 batterier og ladere fra ett 

sentralt sted, rask kartlegging av batterier som trenger reparasjon, osv.  
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Varemerke 

Exide, Exide Technologies og GNB er registrerte varemerker for Exide Technologies. 

 

Om Exide Technologies 

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

industrimarkedene. Exide har 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, Industrial 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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