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HNACÍ SÍLA PRO  
START-STOP.
INOVATIVNÍ BATERIE VARTA START-STOP. 



70 %

NOVÁ ÉRA V BATERIOVÉ  
TECHNOLOGII.

Již dnes Je technologií start-stop 
vybaveno 2,8 milionu vozidel. a v roce 
2015 to bude až 30 milionů. Jinými slovy: 
podíl nových vozidel s technologií 
start-stop se do roku 2015 zvýší až  
na 70 %!

vývoJ vozového parku

Ochrana životního prostředí a redukce 
emisí CO2 jsou témata číslo jedna – a 
pro automobilový průmysl jsou velkou 
výzvou. Až budou od roku 2012 platit 
nové normy EU, klesne maximální hra-
nice emisí CO2 u vozidel v celé Evropě 
na 130 g/km – tím se také zvýší náro-
ky na autobaterie. Pro dosažení těchto 
maximálních hranic jsou potřebné ne-
jen změny v managementu motoru, ale 
především inovativní bateriové techno-
logie. 

Proto je tedy téma „hybrid“ aktuálnější 
než kdy dříve. Pojem „hybrid“ používa-
jí výrobci automobilů, aby u svých au-
tomobilů zdůraznili ekologický aspekt. 
Existují různé formy hybridů: micro 
hybrid (Start-Stop), mild hybrid a full 
hybrid. Mezi těmito technologiemi bu-
doucnosti bude Start-Stop stále více 
nabývat na významu. Podíl v Evropě 
produkovaných vozidel Start-Stop do-
sáhne do roku 2015 podle všech před-
pokladů 70 %.

A na to jsme již dnes optimálně připra-
veni: s bateriemi VARTA Start-Stop a 
Start-Stop Plus od Johnson Controls.

Automobilový průmysl používá  
pojem „micro hybrid“ mimo jiné také 
pro technologii Start-Stop.

start-stop-baterie

konvenční baterie

2006 2010 2012 2015

130 g
co2 na  km
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Johnson controls mÁ budoucnost.

technologie start-stop  
chrÁní životní prostředí.

Johnson Controls se jako lídr na trhu 
 rozhodující měrou podílí na vývoji 
všech technologií budoucnosti, od 
AGM až po lithium-iontovou technolo-
gii. A to s jediným cílem: nabídnout au-
tovýrobcům baterie budoucnosti, kte-
ré pomáhají redukovat emise CO2 a tím 
co nejvíce přispívat k ochraně životní-
ho prostředí. Johnson Controls už léta 
úzce spolupracuje s vedoucími pod-
niky na tomto poli, příkladem je joint 
ventures s firmou Saft. Johnson Con-
trols-Saft je vedoucí dodavatel hybrid-
ních bateriových systémů v globálním 

měřítku. Právě zde se vyrábí bateriový 
systém pro hybridní model, který pro-
dukuje Mercedes třídy S, a také BMW 
Active Hybrid řady 7 je vybaven lithium- 
iontovým bateriovým systémem od 
Johnson Controls-Saft.

Také na trhu s náhradními díly nabízí 
Johnson Controls se značkou VARTA 
nejnovější technologická řešení.  
Tímto způsobem podporuje Johnson 
Controls zákazníky v úspoře energie, 
snižování znečištění životního prostře-
dí, snižování spotřeby a recyklaci.
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konvenČní 
spalovací motor

Konvenční vozidla bez systému  
Start-Stop.

hlavní vlastnosti technologie: 
 Podpora využívání alternativních  

paliv jako biopaliva, zemního plynu 
a nafty

 Trend menších vozidel s efektiv- 
nějším motorem

 Redukce váhy vozidla a vylepšení 
aerodynamiky

nároky na baterii:
 Primární funkcí baterie je nastar- 

tování motoru
 bateriová technologie:  

tradiční baterie s kyselinovým 
elektrolytem

start-stop

U vozidel Start-Stop se při krátkých 
zastaveních – například při čekání na 
světelné křižovatce – vypíná motor, 
aby se snížila spotřeba a emise CO2 
(cca o 5 až 10 %).

hlavní vlastnosti technologie: 
 Reaguje na směrnice EU o emisích 

CO2

 Vypíná motor, když vozidlo zastaví
 Autovýrobci zavádějí v celé Evropě 

vozidla Start-Stop

nároky na baterii:
 Baterie musí být schopna nastar- 

tovat motor častěji a mít v modu 
Start-Stop k dispozici energii pro 
různé spotřebiče

 Baterie je součástí komplexního  
systému managementu energie a 
baterie

 bateriová technologie:  
absorbent glass mat (agm) a  
enhanced Flooded battery (eFb) 

mild & Full hybrid

Vedle Start-Stop se nasazuje také 
elektromotor, který podporuje spa-
lovací motor například při zrychlení. 
Obzvláště v luxusních vozech a SUV 
stejně jako na trzích bez dieselové 
technologie se používá full hybrid pro 
úsporu paliva.

hlavní vlastnosti technologie: 
 Značná redukce spotřeby paliva  

a emisí CO2

 U mild hybridu běží motor stále,  
baterie podporuje jen pohon a  
spotřebiče během fáze stání

 U úplného hybridu lze samostatně 
přepínat mezi zdroji pohonu –  
motoru nebo baterie 

nároky na baterii:
 Baterie je součástí pohonného  

systému
 bateriová technologie:  

nikl-kovová nebo lithium-iontová

TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI 
AUTOMOBILOVÝCH VÝROBCŮ  V 
PŘEHLEDU.

Johnson Controls je zde vedoucím  
dodavatelem prvotního vybavení v Evropě.

Johnson Controls je také zde v Evropě  
vedoucím dodavatelem prvotního vybavení.

Johnson-Controls-Saft  
je prvním výrobcem, který  
zásobuje automobilový  
průmysl lithium-iontovými 
bateriemi, např. pro hybridní 
modely Mercedesu třídy S  
a BMW Active Hybrid třídy 7.
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Plug-in elektromobil je motorové vozi-
dlo s hybridním pohonem, jehož baterii 
lze dodatečně dobít v běžné elektric-
ké síti.

Hlavní vlastnosti technologie: 
 Kombinace elektromotoru a  

konvenčního spalovacího motoru
 Vyžaduje baterie s větší energií  

a silou
 Baterii lze dobíjet v běžné elek- 

trické zásuvce 

Nároky na baterii:
 Baterie je nejdůležitější a jediný  

dodavatel energie ve vozidle
 Bateriová technologie:  

lithium-iontová

PLUg-IN ELEkTROMOBIL

Johnson Controls-Saft  
je průkopníkem v roz-
šířených bateriových 
technologiích pro  
hybrid, plug-in a  
elektromobily v  
globálním měřítku.

5



START

ZÁKLADNÍ PRINCIP.

START-STOP.

Baterie startuje vozidlo. Když řidič vozidlo zastaví například  
na křižovatce nebo v zácpě a vyřadí 
rychlost, systém motor automaticky 
vypne. Tím se snižuje spotřeba po- 
honných hmot a emise CO2 na nulu.
   

Nároky na baterii:
Baterie přebírá sama zásobení elek-
trických spotřebičů, jako např. klima-
tizace, rádia a navigačního systému. 
Motor tedy běží pouze tehdy, když je  
to opravdu potřeba

Když řidič sešlápne spojku, aby jel dál, 
motor automaticky okamžitě opět na-
skočí.

Nároky na baterii:
Baterie musí mít k dispozici dostateč-
né množství energie, aby mohla motor 
opětovně nastartovat.
   

START STOP A AUTOMATICké  
VYPNUTÍ MOTORU POkRAČOVáNÍ V JÍZDĚ

Když řidič vozidlo zastaví například  
na křižovatce nebo v zácpě a vyřadí 
rychlost, systém motor vypne. Tím  
se snižuje spotřeba pohonných hmot  
a emise CO2. Baterie přebírá sama  

zásobení elektrických spotřebičů, jako 
např. klimatizace, rádia a navigačního 
systému.
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VARTA START-STOP.

STAVBA BATERIE VARTA START-STOP S TECHNOLOgIÍ EfB.

Blok desek

Negativní sada desek

Negativní desky

Negativní mřížka

Pozitivní mřížka

Pozitivní sada desek

Pozitivní deska se speciálním polyesterovým vláknem

Pozitivní deska se speciálním polyesterovým  
vláknem v kapse separátoru

 EFB znamená „Enhanced Flooded 
Battery“

 Speciálně pro standardní vozidla 
Start-Stop, která nepodporují žádné 
dodatečné funkce šetřící energii

 Na rozdíl od běžných „mokrých“  
baterií jsou vybaveny separátorem 

se speciálním polyesterovým vlák-
nem a silnějšími deskami

 Polyesterové vlákno snižující tlak 
váže aktivní materiál v deskách

 Tím se zvyšuje odolnost proti  
cyklickému zatěžování ve srovnání  
s tradičními bateriemi, ztráty ak-

tivního materiálu jsou maximálně 
redukovány

 Aktuální příklad pro vozidla s touto 
bateriovou technologií: Fiat 500 
Start-Stop, Toyota Yaris Start-Stop, 
Ford ECOnetic

Baterie VARTA Start-Stop s tech-
nologií EfB je perfektně přizpůso-
bená standardní funkci Start-Stop. 
Při vypnutém motoru zásobuje  
spolehlivě proudem elektrické 
 spotřebiče a zaručuje opětovné 
nastartování motoru ve zlomku se-
kundy. k tomu je také dvakrát odol-
nější proti cyklickému zatěžování 
než běžné baterie a je schopná  
plně fungovat i ve stavu hlubokého 
vybití.

 Optimalizovaná technologie EFB 
(Enhanced Flooded Battery) se 
speciálním separátorem s polyeste-
rovým vláknem

 Nejnovější technologie dodavatelů 
prvotního vybavení pro standardní 
vozidla Start-Stop

 Dvakrát vyšší odolnost proti cyk-
lickému zatěžování oproti běžné 
startovací baterii

 Zvýšená nabíjecí kapacita pro  
rychlejší zpětné získávání energie 
během jízdy

 Odolná proti vytečení v poloze  
do 55°

 Dobrá startovací síla
 Delší životnost
 Absolutně bezúdržbová

SPRáVNá SÍLA PRO STANDARDNÍ 
fUNkCI START-STOP.

PřEHLED PřEDNOSTÍ BATERIE 
VARTA START-STOP:



BATERIE. SRDCE SYSTÉMU START-  STOP.
Baterie je srdcem systému Start-Stop: 
autovýrobci mají na výběr ze dvou  
inovativních bateriových technologií:
 

 VARTA Start-Stop Plus s technologií 
AGM pro vozidla se zpětným získává-
ním brzdné energie a jinými doda-
tečnými inovativními technologiemi 
šetřícími pohonné hmoty

 VARTA Start-Stop s technologií  
EFB vhodná pro vozidla se základní 
funkcí Start-Stop

1. 
Baterie

4. 
Energy 

Management 
System 
(EMS)

3. 
generátor

7. 
Intelligent 

Battery 
sensor

2. 
Výkonnější 

startér



BATERIE. SRDCE SYSTÉMU START-  STOP.

5. 
Spotřebiče

6. 
Snímač  
otáček

1. BATERIE:
Speciálně zkonstruovaná VARTA 
Start-Stop Plus s technologií AgM

2. VýkONNĚJŠÍ STARTéR:
Výkonnější startér pro zvýšený  
počet startů

3. gENERáTOR:
Vysoce efektivní alternátor, který 
převádí brzdnou energii zpět do 
baterie

4. ENERgY MANAgEMENT SYSTEM 
(EMS):
Reguluje celý systém energie a 
řídí kompletní energetický systém 
vozidla

5. SPOTřEBIČE:
Technologie, které snižují emise 
CO2 a šetří pohonné hmoty jsou zá-
vislé na výkonnosti baterie. Baterie 
dodává nepřetržitě energii elektric-
kým spotřebičům vozidla, když je 
motor a/nebo alternátor vypnutý.

6. SNÍMAČ OTáČEk:
Měří rychlost vozidla a informuje 
systém managementu baterie, kdy 
je možné vypnout motor. Baterie 
musí dodat energii řídícímu systému 
auta a brzdnému systému, když je 
motor vypnutý.  

7. INTELLIgENT BATTERY SENSOR: 
Zjišťuje stav baterie a vysílá in-
formace systému managementu 
baterie (EMS)



Blok desek

Pevný kryt a  
víko baterie

Negativní sada desek

Negativní deska

Negativní mřížka

Pozitivní deska se skleněným mikrovláknem
Pozitivní mřížka

VARTA START-STOP PLUS.

STAVBA BATERIE VARTA START-STOP PLUS S TECHNOLOgIÍ AgM.

 AGM znamená “Absorbent Glass 
Mat“

 Důsledné inovování olověné tech-
nologie s absorpčním skleněným 
mikrovláknem – ve kterém je vázán 
elektrolyt

 Díky vysokému tlaku je skleněné 
rouno rovnoměrně rozvrstveno  
těsně na deskových elektrodách 

Ztráta aktivního materiálu je tak  
redukována na absolutní minimum

 Tato technologie zamezuje vrstvení 
elektrolytu, které je hlavním zdrojem 
závad u vozů s vysokými nároky

 Maximální výkon, extrémně vysoká 
odolnost proti cyklickému zatěžová-
ní a extrémní odolnost proti otřesům

 Ideální řešení pro vozidla s techno-
logií Start-Stop, zpětným získáváním 
brzdné energie a vysokým počtem 
elektrických spotřebičů, např. BMW 
Efficient Dynamics, VW BlueMotion

VARTA Start-Stop Plus je perfekt-
ním řešením pro vozidla s rozšíře-
nou technikou Start-Stop se zpět-
ným získáváním brzdné energie a 
dodatečnými technologiemi šetří-
cími energii. Tomuto zatížení čelí 
pouze speciálně vyvinuté baterie 
VARTA Start-Stop Plus s technologií 
AgM. VARTA Start-Stop Plus je ve 
srovnání s baterií VARTA Star-Stop 
ještě výkonnější, mnohostranněj-
ší a schopná spolehlivě obsloužit 
ještě více elektrických spotřebičů. 
VARTA Start-Stop Plus je schopna 
fungovat i při nízkém nabití. 

 Inovativní technologie AGM se  
speciálním separátorem z rouna

 Aktuální technologie prvotního  
vybavení pro vozy s rozšířenou  
technologií Start-Stop

 3-4krát vyšší odolnost proti  
cyklickému zatěžování, která drží 
krok se všemi vozidly Start-Stop a 
luxusními vozy

 Vyšší nabíjecí kapacita pro vstřebání 
dodatečné energie získané přemě-
nou brzdné energie

 100% těsnící při otočení o 360°
 Velmi dobrá startovací síla i ve stavu 

nižšího nabití
 Delší životnost
 Absolutně bezúdržbová

SPRáVNá SÍLA PRO ROZŠÍřENé 
START-STOP fUNkCE.

PřEHLED PřEDNOSTÍ BATERIE 
VARTA START-STOP PLUS: 

Pozitivní deska

Pozitivní sada desek

 Víko s bezpečnostním přetlakovým 
ventilem a centrálním odplyňováním



 

START30
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PRO VOZIDLA SE START-STOP SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM 
BRZDNÉ ENERGIE A JINÝMI TECHNOLOGIEMI SNIŽUJÍCÍMI 
SPOTŘEBU PALIVA.

START-STOP PLUS.

Vysoce vyvinutý systém managemen-
tu baterie vypne při zrychlení a při nor-
mální provozu alternátor. Tak jde více 
energie z motoru do kol, čímž se tedy 
opět sníží spotřeba. Alternátor se zno-
vu zapne, když napětí baterie dosáhne 
spodní hranice.

Nároky na baterii:
Baterie se opětovně vybíjí a nabíjí a 
musí sama zásobit energií všechny 
elektrické spotřebiče.

ZRYCHLENÍ A JÍZDA BRZDĚNÍ STOP + VYPNUTÍ MOTORU

V případě, že je technologie Start-Stop 
využívána ve spojení s dalšími systé-
my (např. zpětným získáváním brzdné 
energie, vysoce vyvinutým systémem 
energetického managementu nebo 

funkcí „passive boost“), stoupají  
nároky na baterii. Zde je potřebná 
VARTA Start-Stop Plus s technologií 
AGM. Tato baterie hraje velkou roli,  
co se týče funkčnosti těchto různých 

systémů Start-Stop, a zajišťuje  
maximální snížení spotřeby a také  
emisí CO2.

Při zpětném získávání brzdné energie 
se kinetická energie vozidla přeměňuje 
v elektrickou energii a tou je opět na-
pájena baterie.

Nároky na baterii:
Baterie musí být schopna adekvátně 
rychlého dobíjení a musí mít dostatek 
kapacity pro dodatečnou energii.  
Proto musí být schopna pracovat i za 
nízkého nabití.

Vozidlo zastaví a systém Start-Stop 
motor vypne.

Nároky na baterii:
Baterie musí být schopna poskytnou 
dostatek energie pro nový start i za 
hlubokého vybití.
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SROVNÁNÍ RŮZNÝCH  
BATERIOVÝCH SYSTÉMŮ.

TIP EXPERTŮ VARTY:

* Na základě systému Start-Stop.

Vozidla s technologií Start-Stop vyža-
dují vždy speciální baterie Start-Stop. 
Nevhodná baterie narušuje nejen 
funkce Start-Stop a s tím spojený eko-
logický aspekt, ale snižuje také život-

nost baterie. Testy dokázaly, že běžná 
olověná baterie s kyselinou ztrácí ve 
vozidle Start-Stop 7 – 16 % své nabíjecí 
kapacity už během jednoho týdne.

Tok energie

Baterie VARTA Start-Stop Plus

Tok energie

Baterie VARTA Start-Stop

Tok energie

Konvenční baterie

PRIMáRNÍ fUNkCE  Vysoký počet startů
 Prodloužený čas s  

vypnutým motorem  
„engine off“

 Vysoký počet startů
 Omezený čas s vypnutým 

motorem „engine off“

 Nastartovat motor

TECHNOLOgIE
START-STOP

 Motor start-stop
 Plus zpětné získávání  

brzdné energie
 Plus funkce „passive 

boost“
 Vysoce vyvinutý systém 

managementu baterie

 Motor Start-Stop  Žádné

ODOLNOST PROTI CYk-
LICkéMU ZATĚžOVáNÍ

Extrémně vysoká/+350 % Vylepšená/200 % Standard/100 %

REDUkCE EMISÍ CO2 Vysoká (ca. 5 –10 %)* Vylepšená (ca. 2 – 5 %)* Žádné

REDUkCE SPOTřEBY 
POHONNýCH HMOT

Vysoká (ca. 5 –10 %)* Vylepšená (ca. 2 – 5 %)* Žádné

BATERIOVá  
TECHNOLOgIE

AGM
(Absorbent Glass Mat)

EFB 
(Enhanced Flooded Battery)

Tradiční olověná baterie  
s kyselinou
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PLNÝ VÝKON.  
ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ.

přednosti v přehledu: 

 Doporučení výrobců prvotního vyba-
vení pro vozidla s extrémně vysokým 
zatížením a pro luxusní vozidla

 Nejvyšší výkony při extrémních  
nárocích na energii

 Extrémně dlouhá životnost
 Absolutně bezúdržbová
 Schopnost pracovat v jakékoliv  

poloze bez rizika úniku elektrolytu

perFektní pro:
 

 Policejní/záchranné vozy
 Vozy taxi
 Luxusní vozy
 Vozidla s extrémně vysokými nároky
 Vozidla s nadstandardním  

vybavením
 Vozidla Start-Stop
 Hybridní vozidla (12 V)

VARTA Start-Stop Plus je konstruovaná pro nejvyšší náro-
ky na energii. Tedy také pro vozidla jako taxi nebo sanitky. 
VARTA Start-Stop Plus zaručuje konstantní sílu, maximální 

zásobení energií a optimální startovací výkon při krátkých 
jízdách, přerušovaném provozu nebo vysoké spotřebě  
při stání.
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VARTA. JIŽ DNES HNACÍ SÍLA  
V SEGMENTU START-STOP.

Ať už budoucnost v oblasti Start-Stop přinese cokoliv: 
VARTA vás nezklame. Již se o tom přesvědčilo 80 % všech 
autovýrobců a mají k tomu dobrý důvod: 

Vědí, že VARTA má know-how a technické kompetence k 
tomu, aby jejich vozidla posunula vpřed.
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S 80 % PODÍLEM NA TRHU JAKO 
VÝROBCE PRVOTNÍHO VYBAVENÍ.

smlouvy pro prvotní vybavení:
 

 audi e 
 bmW efficientdynamics
 Ford econetic 
 gm ecoFleX 
 hyundai blue drive
 kia ecodynamics
 land rover e
 mercedes-benz blueeFFiciency 
 mini minimalism 
 seat ecomotive 
 smart micro hybrid drive 
 volvo drive
 vW bluemotion

varta. Již dnes hnací síla v segmentu start-stop. 

V úzké spolupráci s vedoucími autovýrobci jako Audi,  
BMW, Ford, Mercedes-Benz, Volvo a VW, vyvinula VARTA 
pro systémy Start-Stop vhodné inovativní řešení.

Proto velké automobilové značky důvěřují už léta  
bateriím VARTA.
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PRODUKTOVÝ SORTIMENT AUTOBATERIÍ  
VARTA START-STOP PLUS A VARTA START-STOP.

varta start-stop plus
s technologií agm 

varta start-stop
s technologií eFb

technické inFormace:

varta start-stop plus

varta start-stop

kód varta krátké  
označení ah a (en) zapojení póly

vnější rozměry (mm)
lišta na dně váha (kg)délka švýška výška

560 500 056 D53 60 560 0 1 242 175 190 B13 16,5

565 500 065 D54 65 650 0 1 278 175 175 B13 18,4

570 500 065 E45 70 650 0 1 278 175 190 B13 18,9

575 500 073 E46 75 730 0 1 315 175 175 B13 20,7

580 500 073 F22 80 730 0 1 315 175 190 B13 21,3

kód varta krátké  
označení ah a (en) zapojení póly

vnější rozměry (mm)
lišta na dně váha (kg)délka švýška výška

560 901 068 D52 60 680 0 1 242 175 190 B13 17,7

570 901 076 E39 70 760 0 1 278 175 190 B13 20,4

580 901 080 F21 80 800 0 1 315 175 190 B13 22,5

595 901 085 G14 95 850 0 1 353 175 190 B13 26,4

605 901 095 H15 105 950 0 1 393 175 190 B13 29,2

zapojení póly lišta na dně

poz. neg.

max. 100

Johnson Controls Autobaterie 
Prodej spol. s r.o.
Dubická 958
CZ - 470 90 Česká Lípa
Tel.: +420 487 807 275
www.varta-automotive.com


