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Vážení zákazníci, 

v naší nabídce brzy dojde k významné změně produktu - 

vzhled baterií třídy Exide Premium projde významnou 

proměnou a stane se tak podobnou bateriím AGM a EFB, 

které jsou budoucností trhu s náhradními díly pro 

motorová vozidla. 
 

Baterie Exide Premium dostanou technologicky nejvyspělejší víko, které společnost Exide nabízí. 

Stejné dvojité labyrintové víko Exide používá ve svých EFB bateriích, dodávaných přímo výrobcem 

automobilů (OEM) a také na trh s náhradními díly. Pokročilá struktura labyrintu v kombinaci s 

dvojitým víkem zachycuje a kondenzuje vodní páru generovanou během provozu a nabíjení baterie. 

Díky tomu se správná hladina elektrolytu udrží v článcích déle a prodlouží se tak životnost produktu. 

Labyrint víka také pomáhá zabránit úniku při naklápění a vibrování. Elektrolyt, který vstupuje do 

dvojitého víka je zachycen v labyrintu a vrací se zpět do baterie.  

              Cílem změn je sjednotit vzhled s nejvyššími produktovými třídami, které nabízí Exide, nejen 

vizuálně, ale především z hlediska technologie a výroby. 

              Snížení počtu různých typů nádob a vík ve výrobní logistice, rozšíření použití stejného víka 

pro trhy OEM a trh s náhradními díly se projeví ve větší flexibilitě procesu výroby produktu. Továrny 

Exide tak budou schopny rychleji a efektivněji reagovat na neočekávané změny v poptávce ve 

prospěch svých zákazníků.  

Důležitým aspektem je také závazek společnosti k odpovědnosti za životní prostředí. Zpracování 

černého polypropylenu je ekologičtější, díky čemuž se sníží emise CO2 do ovzduší přibližně o 2 700 

tun ročně. 

           vodo  Změna konstrukce baterií Exide Premium nemá vliv na jejich technické a elektrické 

parametry. Stejně jako dříve dostanete produkt vynikající kvality. 

V případě baterií pro japonské a korejské vozy (JIS) bude jedinou úpravou změna barvy nádoby a 

víka z šedé na černou, aby se zachovala jednotná barevná schéma produktové třídy Exide Premium. 

Design a vzhled baterií Exide Excell a Exide Classic zůstávají beze změny stejné jako v současnosti. 
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