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Exide akkumulátor 
 

Az Exide márkát 1888-ban alapította W.W. Gibbs. Az elmúlt több mint 130 évben egy globális 

piacvezető vállalattá nőtte ki magát, amely több autógyártónak is közvetlen szállít be akkumulátort. 

Az Exide akkumulátor fejlesztése Európában Spanyolországban és Németországban történik, jelenleg 

a cég központja Franciaországban van. A cég Európában 3 újra hasznosító üzemmel is rendelkezik, 

ezzel is jelentős figyelmet fordítva a környezetvédelemre. Az autó akkumulátorokon belül három 

típust különböztet meg az Exide. 

 

Exide Classic Akkumulátor 
 

Az Exide Classic Akkumulátor a régebbi vagy kevés elektronikával szerelt autókhoz ajánlott. 

Mindegyik Exide Classic Akkumulátor gondozásmentes. Az Exide által szabadalmaztatott 3DX Grid 

technológia biztosítja a legoptimálisabb áramellátást autója számára. 

 

Exide Excell Akkumulátor 
 

Az Exide Excell Akkumulátor egy jól bevált sokoldalú akkumulátor a legtöbb modern járműhöz, 

egészen az alapfelszereltségtől a full extráig. Mint minden Exide akkumulátor az Excell típus is a 3DX 

rács technológiával került gyártásba a hatékonyabb teljesítmény és a hosszabb élettartam 

érdekében. Exide Excell akkumulátor vélemény olvasva vásárlóink az ár-érték arányt dicsérik. 

Negatív véleményt nem kaptunk erre a termékkategória és ezidáig garanciális bevizsgálásra sem 

érkezett igény. 

 

Exide Premium Akkumulátor 
 

Az Exide Premium akkumulátor úgynevezett Carbon Boost 2.0 technológiával rendelkezik, amelynek 

következtében akár 2x gyorsabban is fel tudjuk tölteni az Exide szabadalmaztatott szénadalék 

anyagának kiszohetően. Ezt a technológiát ugyanúgy beépítették az AGM és EFB termékcsaládokba 

is. A technológia úgy lett kialakítva, hogy ellenálljon az extrém környezeti hatásoknak és 

magabiztosan szállítsa az áramot nagy energiaigény esetén is. Ha megnézzük az Exide Premium 

akkumulátor vélemények csak pozitív irányba tereli a döntésünket. Vásárlóink a magas minőséget és 

a kiváló indítóáramot helyezik előtérbe. 
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Exide akkumulátor gyártója 
 

Az Exide akkumulátor gyártója az Exide vállalat. Az Exide vállalat alapvetően három nagy csoportja 

osztotta a tevékenységét, amelynek egyik ága a jármű akkumulátorok. Európában összesen 5 

lokációban gyártanak akkumulátorokat – Spanyolország (2 városban), Németország, Hollandia, 

Olaszország. 

 

Exide akkumulátor start stop 
 

Ha Exide akkumulátor start stop rendszerű autóhoz szeretnék vásárolni akkor választhatunk az AGM 

és EFB technológiák közül. Az EFB kedvezőbb árú termék család, azonban ha korábban AGM típusú 

akkumulátor volt az autónkban, akkor kizárólag AGM típusúra tudjuk azt lecserélni. Az Exide AGM és 

Exide EFB akkumulátorokat kínáltunkban megtalálja. 

 

Exide akkumulátor töltése 
 

Az Exide akkumulátor töltése függ attól, hogy AGM, EFB vagy egyszerű ólom-savas akkumulátort 

akarunk tölteni. Minden esetben érdemes automata akkumulátor töltőt használni és betartani a 

biztonsági előírásokat, mint például jól szellőztetett helyiség. 
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