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Špičkové v teste – výhodné
pre vás: Originálne štart-stop
batérie Volkswagen

Sila, na ktorú sa môžete
spoľahnúť.

Systémy štart-stop sú štandardom v mnohých
vozidlách. Prispievajú k zlepšeniu energetickej
efektivity v premávke „stop-and-go“.

Či mrazivé noci pri -18 °C, omylom nevypnuté svetlá
alebo jednoducho iba nespočetné štarty – Originálne
štart-stop batérie Volkswagen podávajú za každých
podmienok tie najvyššie výkony, čo bolo potvrdené
aj v porovnávacom teste so šiestimi konkurentmi.

Súčasne kladú nové požiadavky na štartovacie
batérie. Batéria musí zvládnuť nielen výrazne viac
štartov, ale aj pri zastavenom motore zásobovať
elektrickou energiou mnohé elektronické systémy –
od systému infotainmentu cez vyhrievanie sedadiel
až po klimatizáciu. To je náročná úloha, ktorú nespĺňa
spoľahlivo každá batéria na trhu – ako ukázal
porovnávací test nezávislého skúšobného laboratória
akkuteam Energietechnik GmbH.

Test 1 – Studený štart
Po 24 hodinách pri -18 °C iba štyri zo siedmich
testovaných batérií dodávajú potrebné
napätie. Práve po chladných zimných nociach
je stále napätie rozhodujúce pre spoľahlivý
štart motora.

Test 2 – Hĺbkové vybitie
Omylom nevypnuté svetlá môžu cez noc
úplne vybiť batériu a negatívne ovplyvniť
jej výkonnosť. V teste Originálna batéria
Volkswagen, na rozdiel od štyroch
testovaných kandidátov, dosiahla
aj po úplnom vybití a opätovnom nabití
svoju pôvodnú kapacitu 68 Ah.

Zdroj: Porovnávací test produktov akkuteam Energietechnik
GmbH, 37412 Herzberg am Harz pre spoločnosť Volkswagen
Úžitkové vozidlá, november 2016. Skúšobné protokoly
akkuteam Energietechnik GmbH sú archivované a je možné
do nich kedykoľvek nahliadnuť. Kontakt: Volkswagen
Nutzfahrzeuge, Vertrieb After Sales, NV-KM/O, Brieffach
2946, Postfach 21 05 80, D-30405 Hannover.

Test 3 – Životnosť
Po každom úplnom vybití sa znižuje kapacita
a tým aj celková životnosť batérie – podobne
ako pri laptope alebo smartfóne. Ako jedna
z dvoch batérií dosiahla Originálna batéria
Volkswagen v teste životnosť 360 úplných
nabíjacích cyklov.

Test 4 – Ochrana pred vytečením
Aj pri ich poškodení nesmú batérie AGM stratiť
elektrolyt. Dvaja konkurenti túto požiadavku
v teste nespĺňajú. Originálna štart-stop
batéria Volkswagen v tomto teste obstála
bez výhrad.

Originálna štart-stop batéria
Volkswagen presvedčila vo všetkých
testovaných disciplínach, čím získala
celkové víťazstvo v porovnávacom
teste spoločnosti akkuteam
Energietechnik GmbH.

