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PODPOROU VÝZKUMU TVOŘIT NEJINOVATIVNĚJŠÍ PRODUKTOVÉ TECHNOLOGIE 

Jako uznávaný lídr ve výrobě a recyklaci olovo-kyselinových baterií ve více než 80 zemích světa, EXIDE 
Technologies vždy považoval inovace za nejdůležitější část svého podnikání. EXIDE Technologies dnes posiluje 
svoji snahu podílet se na vývoji nových a budoucích generacích hybridních vozů.

V roce 2009 se rozšířilo oddělení výzkumu a vývoje. Rozpočet oddělení vzrostl o 45% a přijalo se 60 nových 
inženýrů a absolventů PhD. Koupí nejmodernějšího laboratorního vybavení, poskytuje výzkumníkům podmínky 
světové úrovně, pro dosažení technologických průlomů.

Rozvoj přichází i prostřednictvím spolupráce s externími experty, proto má EXIDE Technologies silné, výzkumné 
a vývojové partnerství, mimo jiné i s US Department of Technology (SRNL), Axion Power International a Nano-
Tera. Jejich celková odbornost otevírá cestu pro pokrok v nejinovativnějších technologiích:

• přísady vodivých, skelných mikrogranulí
• uhlíkovo-grafi tové přísady
• nanotechnologie

Nové baterie od Exide jsou dnes označena logem „Exide Intelligent Power“, pro rozeznání skutečnosti, že tyto 
nové, energetické řešení budou perfektně uzpůsobené potřebám hybridních vozů zítřka.

Automobilový průmysl se dnes musí vyrovnat s významnou výzvou a EXIDE Technologies, jako dodavatel 
energetických řešení, bude hrát klíčovou roli.

Nová generace baterií 

pro budoucí generaci vozů
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STOP & START

Tento systém umožňuje vypnout motor za účelem dosažení 
úspory paliva, když vůz dočasně stojí na červenou anebo 
v průběhu dopravní zácpy. I když vůz stojí, všechny 
elektrické spotřebiče jsou napájeny energií z baterie 
a působí jako její dodatečná zátěž. Motor se nastartuje po 
každém automatickém vypnutí, což taky vede k značnému 
počtu fází s vysokou mírou zátěže v průběhu životního 
cyklu baterie. 

VÝBAVA PRO ÚSPORU PALIVA 

Příklady speciální, mikro-hybridní výbavy schopné vytvořit úspory emisí/
paliva:
• inteligentní alternátor,
• indikátor volby převodových stupňů,
• prediktivní, elektronický management energie a teploty kapalin,
• generátor tepla,
• řízení a brzdění po „kabelu“ (by wire).
Jakákoliv doplňková výbava působí na baterii jako další energetická 
zátěž.

REGENERAČNÍ BRZDĚNÍ

V momentu, když řidič složí nohu z pedálu akcele-
rátoru, startér-alternátor bezprostředně mění kine-
tickou energii vozu (rotační rychlost alternátoru), 
která se ve formě dobíjení vrací baterii. Akceptace 
nabíjení a cyklická odolnost baterie jsou klíčové 
pro provoz tohoto systému.

S cílem významně rozšířit jejich průnik na trh, reprezentují mikro-hybridní 
vozy v současnosti provozně nejlépe realizovatelné a spolehlivé, 
technologické řešení. Proto řada výrobců aut uvedla na trh nové, 
mikro-hybridní vozy, charakteristické následující výbavou:

o 
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Vyvinutá společně s hlavními evropskými výrobci prémiových, mikro-hybridních 
vozů, je EXIDE AGM (Absorbent Glass Mat) nejrozvinutější technologií, schopnou 
poskytovat optimální výkon v extrémních, cyklických aplikacích, u obou provozních 
stavů, ve schopnosti nabíjet se vysokým proudem a za stavu neúplného nabití. 
Tyto faktory jsou klíčové pro mikro-hybridní vozy, vybavené systémy Stop & Start a 
Regeneračním brzděním.

• Originální prvovýrobní technologie vozu (OE) & Kvalita.
• Extremní odolnost: 3násobná cyklická odolnost vůči standardní baterii.
• Maximální bezpečnost: hermeticky uzavřená s VRLA články, tlakem řízenými ventily, 

se špičkovými vlastnostmi rekombinace plynů. Optimálně bezpečná pro instalaci 
v prostoru kabiny vozu.
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SOUČASSNÉÉ OE MMIKKRRO-HYYBRRIDNÍ KOONTRRAKTTY EXIIDE

AGM TEECHNNOLLOGGIEE EECM TECCHNOLLOGIE
vozy BMW Effi cient Dynamics Series

Oceněná smlouvami s dalšími evropskými výrobci automobilů, 
pro modely, které budou uvedené v nejbližší době.

FIAT: 500 a Punto se Stop & Start systémem.
ALFA ROMEO: MiTo se Stop & Start systémem.
LANCIA: Musa se Stop & Start systémem.
TOYOTA: Yaris, Auris se Stop & Start systémem.

Oceněná smlouvami s mezinárodními výrobci vozů pro trh 
v EU.

Vyvinutá společně s hlavními evropskými výrobci mikro-hybridních vozů, je tech-
nologie ECM (Enhanced Cycling Mat) perfektně použitelná pro počáteční úroveň 
mikro-hybridních vozů, vybavených systémy Stop & Start. 

• Originální prvovýrobní technologie vozů (OE) & Kvalita.
• Vysoká odolnost: optimalizované pro mikro-hybridní, cyklický profi l.
• Maximum fl exibility: Vysoký cyklický výkon za zvýšených provozních teplot, dělá 

z EXIDE ECM doporučované řešení pro baterie instalované v motorovém prostoru 
vozu.

Micro_Hybrid_CZ.indd   6 17. 6. 2010   22:19:17



EXIDE EXPERT RADÍ 

PRO OPTIMÁLNÍ PROVOZNÍ ŽIVOTNOST:

• Baterie pro výměnu v mikro-hybridních vozech by vždy měla respektovat technologii originálního 
akumulátoru. Pro správnou aplikaci vyhledejte doporučené řešení v katalogu Exide.

• Konvenční, olovo-kyselinové baterie by neměli být použité jako náhrada v mikro-hybridních vozech.

• ECM a AGM technologie  by měli poskytnout extra provozní životnost pro tradiční vozy, s vysokým 
stupněm výbavy, vystavené intenzivnímu využívaní.

 
*Pro extra životnost zvolte technologii, která nejlépe vyhovuje umístění baterie (prostor kabiny vs. motorový prostor).

Konvenční, olovo-kyselinový 

(Exide Premium)
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Vysoká míra 

výbavy vozu
Extra životnost Extra životnost

Intenzivní & 

městské ježdění
Extra životnost Extra životnost

Umístění baterie
Optimální pro umístění v 

prostoru kabiny*
Optimální pro umístění 
v motorovém prostoru*

Optimální pro umístění 
v motorovém prostoru*

ZZZZÍÍÍÍTTTTTŘŘŘŘŘEEEJJJŠŠŠŠÍÍ SSSTTAAAANNNNDDDAAAARRRDDD BBBBBAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ 

DDDDDOOOOOOSSSSSTTTTUUUPPPNNNNÝÝÝ JJIIŽŽŽŽ DDDNNNNEEEESSSS

Micro_Hybrid_CZ.indd   7 17. 6. 2010   22:19:44



NNNNOOOOVVVVVÁÁÁÁÁ ÉÉÉRRRRAAAA AAAAUUUTTOOOMMMOOOBBBIIILLLOOOOOVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉHHHHHHOOOOOOO 

PPPPRRRRŮŮŮŮMMMMYYYYSSSLLLUUU

ELEKTRICKÉ VOZY (EV) 
Vozy charakteristické 100% elektrickým zdrojem pohonu.
Technologie baterií: Li-ion, NiMH.

Výměna baterií: Nevyžaduje se. Baterie by měla vydržet po celou dobu životnosti vozu.

FULL-HYBRID 
Vozidlo je alternativně, nezávisle poháněno spalovacím 
nebo elektrickým motorem.
Technologie baterií: Li-ion, NiMH, vývoj pokročilých, olovo-kyselinových baterií. 

Výměna baterií: Nevyžaduje se. Baterie by měla vydržet po celou dobu 

životnosti vozu.
 

MILD-HYBRID
Vozy vybavené doplňkovým elektrickým motorem, pro zvýšení 
točivého momentu (posila) hlavního spalovacího motoru.. 
Technologie baterií: Li-ion, NiMH, vývoj pokročilých, 

olovo-kyselinových baterií. Výměna baterií: Nevyžaduje se. 

Baterie by měla vydržet po celou dobu životnosti vozu.
 

MICRO-HYBRID
Vozy poháněné tradičním vznětovým/zážehovým motorem 
s přídavnými systémy/zařízeními redukujícími spotřebu paliva: 
Start&Stop systém, regenerační brzdění, atd. 

Technologie baterií: AGM (Absorbent Glass Mat), ECM 

(Enhanced Cycling Mat). Výměna baterií: Vyžaduje se.

TRADIČNÍ VOZY  
Vozy poháněné tradičním vznětovým/zážehovým motorem.

Technologie baterií: Konvenční, olovo-kyselinové.
Výměna baterií: Vyžaduje se.
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Uplatněním legislativy EU na limity CO2 na úrovni 130 g/km do roku 2015, vstupuje 
automobilový průmysl do nové éry. Ve snaze konkurovat, vyvinuli výrobci vozů alternativní 
prostředky elektrického pohonu a inovativní výbavy, redukující spotřebu paliva. Objevila 
se zcela nová řada modelů vozů: Hybridní Elektrická Vozidla (HEV).
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Konvenční, 

olovo-kyselinový 

(Exide Premium)

Hlavní znak
Startovací baterie + Extrémní 

cyklická odolnost + Rekombinace
 plynu (VRLA).

Startovací baterie + Vysoká cyklická 
odolnost za vysokých teplot.

Startovací baterie (kapacita 
a startovací výkon za studena).

Technologie AGM (Absorbent Glass Mat) ECM (Enhanced Cycle Mat) EXMET

Design desek
Odlévaná/EXMET navržená 

se specifi ckým, AGM aktivním 
materiálem a náplní. 

EXMET vylepšený aktivním 
materiálem vysoké hustoty 

+ aditivy.
Standardní EXMET

Separátor Skelný materiál
Polyetylénový obálkový 

+ Poly Mat
Polyetylénový obálkový

Stlačení desek 

článku
Vysoké Nízké Žádné

Akceptace náboje Vysoká Střední Nízká

Technologie víka

VRLA – hermeticky uzavřené
 víko s ventily.

Plyn rekombinovaný do 
vody v článcích.

Tepelně uzavřené dvojité víko 
s Exide patentovaným labyrintovým 
systémem. Výpary kondenzované 

do vody a vrácené do článků.

Tepelně uzavřené dvojité víko 
s Exide patentovaným labyrintovým 
systémem. Výpary kondenzované 

do vody a vrácené do článků.

Manipulace / 

Údržba

Hermetická, odolná vůči vytečení / 
Bezúdržbová

Odolná vůči vylití / Bezúdržbová Odolná vůči vylití / Bezúdržbová 

Klíčové výkony
115%

X3
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X2
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KÓD
VÝKONY ROZMĚRY TECHNICKÉ PARAMETRY

KAPACITA

Ah

CCA

A (EN)
NÁDOBA D (mm) Š (mm) V (mm) POLARITA PÓL

SPODNÍ

UCHYCENÍ

EK700 70 760 L3 278 175 190 0 1 B13

EK800 80 800 L4 315 175 190 0 1 B13

EK900 90 900 L5 353 175 190 0 1 B13

KÓD
VÝKONY ROZMĚRY TECHNICKÉ PARAMETRY

KAPACITA

Ah

CCA

A (EN)
NÁDOBA D (mm) Š (mm) V (mm) POLARITA PÓL

SPODNÍ

UCHYCENÍ

EL600 60 540 L2 242 175 190 0 1 B13

EL700 70 630 L3 278 175 190 0 1 B13

EL800 80 720 L4 315 175 190 0 1 B13
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By EXIDE Technolgies / www.exide.com

EXIDE Slovakia, s.r.o.
Na Výsluní 201/13
100 00  Praha 10
exide@exide-cz.cz / www.exide-cz.cz
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