Binek ve Hafif Ticari
Araç Akü Çözümleri

Bir adım öne geçirir!

En Son Start-Stop
Teknolojisi
Karbon
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Yardımcı
Aksesuarlar
ve destek

Orijinal Ekipman
Üreticisi Exide
Technologies
tarafından Avrupa'da
üretilmektedir

Bir adım öne geçirir
Yenileme pazarı için yenilikçi akü çözümleri
Exide, yeni nesil binek ve hafif ticari araç akülerini yenileme pazarına da sunuyor. Ürün yelpazemizde bulunan birçok fikir, ilk olarak,
lider otomobil üreticileri için akü tasarımı yaptığımız orijinal ekipman işimizde geliştirildi. Çığır açan yeni seri, Start-Stop ve enerji geri
kazanım da dahil olmak üzere en son teknolojileri desteklemek üzere tasarlandı. Bu, bugün için güçlü performans ve geleceğin araç
parkına hazır olmak anlamına gelir.

Geleceğe hazırlanmak
Avrupa araç parkı, baş döndürücü bir hızla değişiyor. Yasa koyucular, otomobil üreticilerinin C02 emisyonlarını, 2015 itibarıyla 130
g/km ve 2021 itibarıyla, 2007 ortalamasına göre %40 azalma anlamına gelen, 95g/km'ye düşürmesini gerektiren katı hedefler
belirlediler. Bu iddialı hedefler üreticileri, modern motorlar ve Start-Stop akü yönetim sistemleri ve akıllı jeneratörler gibi, aküleri sürekli
olarak yeniden şarj etmeyi gerektirmeyen gelişmiş güç aktarım özellikleri ile çok daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan otomobiller
tasarlamaya zorladı. Bu yeni teknolojiler, gelişmiş OE (Orijinal Ekipman) uyumlu AGM ve EFB akülerine dayanmaktadır. Avrupa'da,
mikro-hibrid araç üretim düzeylerinde artış görülmektedir. Araç parkının büyük bir kısmını geleneksel güç aktarım mekanizmalı
otomobiller oluşturmakla birlikte, Start-Stop teknolojisine sahip araçların oranı da her sene hızla artmaktadır.

› Günümüzde üretilen otomobillerin %70'i, Start-Stop

Avrupa araç parkının gelişimi

sistemleriyle ve yakıt tüketimi ve CO2 emisyonlarını %5 %12 oranında azaltan diğer gelişmiş özelliklerle birlikte
donatılmaktadır
› Start-Stop sistemli araçlar, bugün, araç parkının %15'ini
oluşturmaktadır ve gelecek 5 yıl içinde bu rakamın %50'ye

Geleneksel

çıkması öngörülmektedir
Start-Stop

› Start-Stop sistemli araçlar, katı OE şartnamelerini yerine
getiren AGM ve EFB aküler gerektirir

Lider otomobil üreticilerinin güvendiği marka
Exide, 100 yılı aşan bir süredir otomobil üreticilerine kurşun asitli aküler tedarik etmektedir. Teknik açıdan
sektördeki en gelişmiş ürünleri tasarlıyoruz ve Start-Stop teknolojisini Avrupa pazarına 2004 yılında ilk kez
biz sunduk. Otomobil üreticileri, ürünlerimizin kalitesine ve üretimde mükemmellik taahhüdümüze
güveniyor.

Exide, aşağıda yer alan lider otomobil üreticileriyle çalışmaktadır:
Alfa Romeo, BMW, Citroën, Dacia, Fiat, Jaguar Land Rover, Lancia, Mini, Nissan, Peugeot, Renault,
Saab, Suzuki, Toyota, Volkswagen Group, Volvo
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Start-Stop AGM
Orijinalini tercih edin
Exide, ilk Start-Stop AGM aküyü 2004 yılında üretti.

Exide'ın Start-Stop AGM aküsü, yüksek yüzey cam keçe

Teknolojimiz, verimlilik ve performans konusunda

ayırıcılar, gelişmiş kurşun-kalay alaşımları ve aktif kütle içinde

büyük getiriler sağlayan her yeni nesil ile birlikte, o

benzersiz karbon katkı maddeleri gibi yüksek performanslı

tarihten itibaren sürekli olarak gelişti. Gelişmiş üretim

bileşenler ve malzemeler kullanılarak üretilir. Start-Stop

tesislerine milyonlarca dolar yatırım yaptık ve

ve/veya rejeneratif fren sistemli otomobiller için idealdir.

dünyanın en büyük AGM akü tedarikçilerinden biri

Üstelik, bu yeni nesil AGM akü, diğer akıllı yakıt tasarruf

haline geldik. Otomobil üreticilerinin zorlu taleplerini

özelliklerinin yanı sıra navigasyonu da destekler.

karşılayabiliyoruz ve ürünlerimiz kalitesi konusunda
satış sonrası pazar güvencesi verebiliyoruz.

YENİ!

AGM teknolojisi

Anahtar İşlevler

Avantajları:
›

En yüksek şarj değeri

›

Şimdi 4 kat daha uzun devir ömrü

›

Kısmi şarj işlemleri için optimize edildi

›

Büyük otomobiller, SUV'ler, kamyonetler ve Start-Stop sistemi ile

Çok yüksek
Diğer AGM

yüksek elektrik enerjisi kullanan ekipmana sahip araçlar için ideal
›

En yüksek güvenlik özellikleri ve serbest asit içermeme özelliği

›

Birleşen VRLA (valf ayarlı)

›

Otomobil üreticileri tarafından onaylanan en son nesil

›

Geniş araç parkına uygun ürün çeşidi

›

Uzun raf ömrü

%120
Standart
geleneksel
akü

Güç

EMİCİ CAM
KEÇE

REJENERATİF FREN
SİSTEMİ

ÜSTÜN GÜÇ

YOĞUN KULLANIM

Şarj Değeri

4 X STANDART
GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİ
LİRLİK

Benzersiz Exide
valf ayarlı
havalandırma
Yüksek basınçlı
uzun plaka
grubu
Negatif plaka:
3DX ızgara
(Ayrıntılar için bkz.
sayfa 6)

Pozitif plaka: Yüksek teknoloji
alaşımlı çerçeveli ızgara Yüksek
kapilariteli cam keçe ayırıcı,
maksimum elektrolit hacmi için
ekstra emilim sağlar ve
katmanlaşmayı önler

Devir
Ömrü

Gaz giderme çıkışı ve alev
tutucu ile mühürlü çift
güvenlik kapağı

Start-Stop

Start-Stop EFB
Bir adım önde
Exide, ilk EFB aküyü, Avrupalı otomobil üreticilerinin

En son nesil EFB akü, kurşun alaşımlarında çığır açan

küçük ve orta ölçekli araçların yakıt tüketimini ve

yeniliklerin ve Ar-Ge çalışmalarımızdan elde edilen benzersiz

emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olmak için 2008

karbon katkı maddeleri sayesinde, önemli ölçüde iyileştirilmiş

yılında üretti. Ar-Ge yatırımlarımız ve lider otomobil

şarj değeri ve devir ömrü sunar. Exide'ın Start-Stop EFB

üreticileri ile çalışarak kazandığım ız deneyim

aküleri, Start-Stop, rejeneratif fren ve diğer güçlü yakıt tasarruf

sayesinde, teknolojimiz bugün endüstrinin en gelişmişi

özelliklerini bir araya getirir.

olarak kabul edilir.

YENİ!

EFB teknolojisi
Avantajları:
Anahtar İşlevler

Yüksek

›

Akü ömrü boyunca yüksek şarj değeri

›

Şimdi 3 kat daha uzun devir ömrü

›

Kısmi şarj işlemleri için optimize edildi

›

Start-Stop sistemi ve diğer yakıt tasarruf özelliklerine sahip küçük
ve orta ölçekli araçlar için ideal

Diğer EFB

%110
Standart
geleneksel
akü

Güç

Devir
Ömrü

›

Yüksek düzey güvenlik özellikleri

›

Motor bölmesinde optimum operasyon

›

Otomobil üreticileri tarafından onaylanan en son nesil

›

Geniş araç parkına hitap eden ürün çeşitliliği

›

Uzun raf ömrü

Şarj Değeri

3DX IZGARA
TEKNOLOJİSİ

REJENERATİF FREN
SİSTEMİ

ÜSTÜN GÜÇ

YOĞUN
KULLANIM

3 X STANDART GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİK

Alev tutucu ile dökülmeye
karşı dayanıklı güvenlik
kapağı

Orta basınçlı uzun plaka
grubu
Negatif plaka:
Benzersiz karbon
katkılarla 3DX ızgara
(Ayrıntılar için bkz. sayfa 6)

Pozitif plaka: 3DX ızgara ve aktif
kütleyi koruyan gelişmiş cam
keçe tutucu

*EFB, 2012 yılında CENELEC tarafından tanımlanan teknolojinin adıdır

Geleneksel

Exide Premium

KARBON TAKVİYESİ

Yeni Premium Karbon Takviyeli akünün şarjı, Exide'ın negatif plakalar üzerine karbon katkı maddesi
sürülmesini içeren tescilli uygulaması sayesinde 1,5 kata kadar daha hızlıdır. Bu teknik, gelişmiş şarj
değeri ve şarj etme sürelerinde kayda değer bir azalma sağlayan AGM ve EFB serilerimizin geliştirilmesi
sırasında keşfedildi. Premium Karbon Takviyeli akü, uç sıcaklık değerleri, yüksek elektrik enerjisi kullanan
ekipman ve yoğun şehir içi sürüşe karşı dirençli olması için tasarlandı.

YENİ!

Yüksek güvenlik için
Patentli Labirent
Negatif plaka:
Karbon Takviyeli
3DX ızgara

Exide Karbon
Takviye Teknolojisi

Plaka: Yüksek
performanslı
polietilen ayırıcı ile
çevrelenen 3DX
ızgara

Avantajları
> Ekstra %30 marş gücü
> 1,5 kata kadar daha hızlı şarj
> Güçlü motor ve iddialı elektrik gereksinimlerine sahip yüksek
donanımlı otomobiller için ideal
> Yüksek sıcaklık değerleri ve şehir içi kullanım koşulları için
ideal
> İç kısımda orijinal ekipman deneyimi
> OE gerekliliklerini karşılar

SÜPER HIZLI
ŞARJ

Karbon Takviyesi Etkisi
Karbon Takviyesi Olmadan

3DX IZGARA
TEKNOLOJİSİ

ÜSTÜN GÜÇ

ÜSTÜN DONANIM

1,5 kata kadar daha hızlı şarj

Şarj Durumu

Karbon Takviyesi İle
Exide Premium
Karbon Takviyeli
Standart
akü

Şarj süresi (t)
Plakalar sülfatla
kaplıdır

Karbon Takviyeli teknoloji
sayesinde sülfat miktarı

Laboratuvar testleri, aynı koşullar altında Exide Premium Karbon Takviyeli akünün standart
bir aküye göre çok daha kısa sürede şarj olduğunu göstermiştir.

Kullanım sırasında, iletken olmayan sülfat parçacıkları

Premium Karbon Takviyeli, şarj değerini

negatif plakaları düzenli bir biçimde kaplayarak bunları

artırır ve standart akülere kıyasla 1,5 kat

elektrolitlerden ayırır. Bunun anlamı, aküyü şarj etm eye
yönelik enerjinin büyük kısmının sülfatın çözülmesi için

daha hızlı şarj olur. Akü arızası, otomobil
SÜPER HIZLI
ŞARJ

arızalarının bir numaralı sebebi olmaya

gerekli olduğudur, ki bu durum, şarj verimliliğini azaltır.

devam ederken hızlı şarj özelliği, akünün

Exide'ın Premium Karbon Takviyeli aküsündeki yüksek

daha uzun süre dayanmasını sağlayarak

yüzeyli karbon katkılar, sülfat parçacıklarının çok daha

arıza riskini azaltır.

hızlı çözülmesine yol açar ve üst düzey iletkenlik
sağlar.

*ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) Arıza İstatistikleri 2013

SERT
İKLİM

Geleneksel

Exide Excell

Exide Classic

Avantajları

Avantajları

> Ekstra %15 marş gücü

> Ekonomik çözüm

> Stan d art kull anım iç in ç ok yön lü akü

> Temel güç gereksinimlerine

> Araç parkının yaklaşık %100'ünü içeren

sahip otomobiller için ideal

eksiksiz seri
> İç kısımda orijinal ekipman deneyimi

3DX IZGARA
TEKNOLOJİSİ

ORTA
DÜZEY GÜÇ

STANDART
DONANIM

3DX IZGARA
TEKNOLOJİSİ

3DX ızgara - Exide akülerin sırrı
Diğer ızgara

3DX ızgara

Avantajları
> Daha uzun kullanım ömrü için üstün nitelikli aktif kütle
> Daha yüksek güç iletimi için gelişmiş elektrik iletkenliği
> Maksimum kullanım ömrü ve performans için katkısız ve
kaliteli özel alaşımlar
> Titreşim ve aşınmaya karşı yüksek direnç
> Çevre dostu üretim
> Tam otomatik üretim süreci sayesinde kalıcı yüksek kalite

Güçlendirilmiş 3D karo ızgara, aktif kütlenin ızgarada sabit
durmasını sağlar. Böylece, elektrik performansı ve kullanım
ömrü artar.

Biliyor muydunuz? ■ Akünüzün boşalmasının
nedenleri
Soğuk hava, akü performansını kayda değer ölçüde zayıflatır.
Üstelik, soğuk havalarda, ışık ve ısınma için daha fazla enerji
gerekir.
Sıcak hava, akünün kendiliğinden boşalmasını, ızgara aşınmasını
ve aktif madde azalmasını hızlandırır. Akü, sert iklim koşulları için
takviye edilmediği takdirde, bu durum kullanım ömrünün
kısalmasına yol açabilir.

Şehir içinde, motor sık sık kapatılır veya rölantide çalıştırılır ve
elektrik sistemi, alternatörün sağlayabileceğinden daha fazla güç
tüketebilir. Bu durum, aküye ekstra yük binmesine neden olur.
Ortam yürütücüleri ve navigasyon ekipmanı gibi yüksek elektrik
enerjisi kullanan ekipmanlar, aküye daha fazla yük binmesine
neden olur.

Aksesuarlar ve Destek

Akü Seçici
Geleneksel

Start-Stop
Akünüzü, daima aynı teknolojiyi
kullanan yeni bir akü ile
değiştirin.

Motor için
gereken Güç
Temel

Orta düzey

Yüksek
AGM

Değiştirin
AGM

İklim

Ilıman

Ilıman

Sert
AGM

Ekipman

EFB

Değiştirin

Temel

Standart

EFB

Üstün

EFB

Sürüş
koşulları
Günlük Sürüş

Günlük Sürüş

Yoğun Kullanım

Start-Stop otomobilde asla
standart akü kullanmayın.
Start-Stop güç aktarma
sistemleri, standart otomobilde
mevcut olana kıyasla çok daha
farklı çalışır. Yalnızca AGM ve
EFB aküler, Start-Stop güç
aktarım sistemlerinin devir

Klasik
Temel donanıma
sahip daha eski
otomobiller için
ekonomik çözüm

Excell
Referans akü

Premium

sıklığına dayanabilir.

Yüksek
performanslı
akü

Biliyor muydunuz?
Start-Stop aküleri, Geleneksel güç aktarım sistemlerine sahip otomobillerde kullanabilirsiniz.
AGM ve EFB aküleri tercih ederek erken akü arızalarını önleyin ve
Taksi, ambülans ve polis arabası gibi bazı özel araçlar, uzun süre
uzun vadede tasarruf edin. Standart akülere kıyasla 3-4 kat daha
dayanıklı aküler gerektirir, ki bu durum, Start-Stop aküleri en iyi
uzun devir ömrü sunar.
seçenek haline getirir. Yüksek elektrik enerjisi kullanan ekipman
içeren otomobiller ve şehir içinde kullanılanlar için de aynı durum

Aksesuarlar ve Destek

Aküden daha fazlası
Exide, kapsamlı bir aksesuar ve destek yelpazesine sahiptir. Aküleri test etmenize, şarj etmenize, seçmenize, değiştirmenize
ve geri dönüştürmenize yardımcı oluruz. İşlerinizi yerinden yürütmenize destek olmak, kaliteli hizmet sunmak ve kârlılığınızı
artırmak için çeşitli atölye çalışmaları düzenleriz.

Test Etme

Şarj Etme
Akü Şarj Cihazı
Akü Test Cihazı

Exide şarjları, otomobillerde,
teknelerde ve
motosikletlerde kullanılabilir.
Hem tüketiciler hem de
profesyoneller için idealdir.
Atölye çalışmalarında,
müşterilerin her zaman dolu
bir akü ile yola çıkmalarını
sağlamak için bu cihaz
kullanılır.

Exide, bütün akü
tiplerine uyan kullanımı
kolay test cihazları
önerir.

Akü sağlam mı?

Seçim
YENİ!
Battery Finder Uygulaması

QR Kodu

Yoldayken doğru aküyü hemen bulmak
için otomobil modeli, VIN veya sicil
numarasına göre arama yapın.

Daha fazla bilgi edinmek mi
istiyorsunuz? Etiketin
üzerinde yer alan QR
kodunu tarayın ve anında
daha fazla bilgi edinin. Artık,
eve varıncaya kadar
beklemenize gerek yok.

Web Kataloğu
www.exide.com adresinde
yer alan ve TecDoc
tarafından desteklenen web
kataloğumuzu kullanarak
doğru aküyü bulun.

Değiştirme
Akü Değiştirme
Aracı

Exide geri
dönüştürür!

Ödüllü Akü Değiştirme
Aracımız, akü kodları
yüklenmiş olarak gelir.
Böylece, akü değişimini
kolaylaşır ve gösterge
panelindeki hatalar ortadan
kalkar.

Eski aküleri ne yapalım?
Geri dönüşüm
programımıza abone olun.
Onları sizden alıyor ve
çevre bilinciniz için sizi
ödüllendiriyoruz.

* Professional Motor Mechanic dergisi En İyi Ürün Ödülü 2013

Start - Stop

Ürün serisi
Exide

Kod

Performanslar
Kapasite
Ah
(Amper-sa
at)

Boyutlar

CCA
(Soğuk
Marş
Akımı) A
(Amper)
(EN)

Kap

U (mm)

G (mm)

Teknik Özellikler

Y (mm)

AGM

EFB

Yardımcı

YENİ!

Start-Stop Yardımcısı
Exide, orijinal ekipman işimiz aracılığıyla edindiğimiz tecrübeye dayanan yeni Yardımcı serisini satış
sonrası pazara sunuyor. Yardımcı aküler, bazı otomobillerde, ana marş aküsünün tamamlayıcısı
olarak elektrik ekipmanını destekler.

Güvenilir yardımcı akü
Avantajlar
›

3 kat daha uzun devir ömrü

›

Uzun raf ömrü

›

Sızdırmazlık güvenliği için VRLA (valf ayarlı)

›

İç kısımda orijinal ekipman deneyimi

EMİCİ CAM
KEÇE

YOĞUN
KULLANIM

3 X STANDART GERİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRLİK

Biliyor muydunuz?
Exide, aynı zamanda, ticari araçlar, motosikletler, tekneler ve karavanlar için de akü üretir.
Daha fazla bilgi edinmek için bölge satış temsilcinizle iletişime geçin veya
www.exide.com adresini ziyaret edin.

Polarite

Terminaller

Tutucu

Geleneksel
Exide

Kod

Premium

Excell

Klasik

Performanslar
Kapasite
Ah
(Amper-sa
at)

CCA
(Soğuk
Marş
Akımı) A
(Amper)
(EN)

Boyutlar

Kap

U (mm)

G (mm)

Teknik Özellikler

Y (mm)

Polarite

Terminaller

Tutucu

BMW Motorsport
Resmi Ortağı

Zafer tutkunu Exide, BMW
Motorsport'un hızını
artırıyor.

80'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 120 yıldan fazla deneyimi olan Exide Technologies, dünyanın en büyük kurşun asitli akü
üreticilerinden ve geri dönüşüm sağlayan kuruluşlarından biridir. Kuruluş, otomotiv ve endüstri sektörü için ileri düzeyde enerji depolama
çözümleri geliştirmektedir. Lider otomobil, kamyon ve forklift üreticileri, orijinal ekipman tedarikçisi olarak Exide Technologies'e güvenir.
Exide, aynı zamanda, başarılı ve geniş ürün portföyü aracılığıyla satış sonrası pazara da hizmet verir.

Exide Transportation, hafif ve ticari araçların yanı sıra tarım ve serbest denizcilik uygulamaları için de akü üretimi yapar. GNB
Endüstriyel Güç birimi altında faaliyet gösteren endüstriyel pazarlar bölümü , forklift, temizleme makinesi ve diğer elektrikli ticari
araçlar gibi tahrik gücü uygulamaları ile telekomünikasyon sistemleri, yenilenebilir enerjiler ve kesintisiz güç kaynağı (UPS) gibi güç
şebekesi uygulamalarına hizmet verir.

Exide mühendisleri, endüstriye önemli yenilikler getirmek konusunda her zaman öncü
olmuştur. Exide'ın ISO/TS sertifikalı üretim tesisleri, müşterilerin maksimum verimlilikle üretilen
ve yüksek kalite standartlarını karşılayan ürünlere erişimini sağlarken, ürünlerin çevresel etkisini
de minimuma indirmektedir.

Exide'ın yaygın satış ve dağıtım ağı, müşterilerine kaliteli ve
zamanında hizmet sunar. Dünya standartlarındaki geri
dönüşüm tesislerinde, akülerin yeniden kullanılması
sağlanarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulur. Exide,
ayrıca, müşterilerine servis, aksesuar ve enerji konularında da
danışmanlık hizmetleri sunar.

Üretim tesisleri
Geri dönüşüm tesisleri
Ek dağıtım merkezleri
Avrupa merkez ofisi
Merkez satış ofisleri
Tüm üretim tesisleri IS0 9001 sertifikalıdır
Otomotiv tesisleri ISO/TS 16949 onaylıdır
Üretim tesisleri ISO 14001 sertifikalıdır
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