Volkswagen Originálna štartovacia batéria –
vaše plusy
+ Záruka štartu za studena do -25 °C
+ Nevyžaduje údržbu
+ Veľmi dlhá životnosť
+ Integrovaný indikátor opotrebovania (hladina kyseliny)
+ Záruka 2 roky

Preto by ste mali trvať na origináli
Záver

Volkswagen Originálne diely®

Vo väčšine testovacích krokov dosahovala Volkswagen
Originálna štartovacia batéria najlepšie výsledky. Celkovo
poskytovala najväčšiu kapacitu, najlepšiu schopnosť štartu
za studena (spolu s batériou Deta Power), najdlhší možný
odber prúdu a najdlhšiu životnosť.

−− ich kvalita zodpovedá dielom použitým pri výrobe vozidla

Test štartu za studena pri -25 °C vyhrali Volkswagen Originálna
štartovacia batéria a batéria Deta Power so 14 štartmi za studena.

−− zaručujú, že všetky diely vozidla sú naďalej perfektne
navzájom zladené
−− preto vám poskytujú najvyššiu možnú bezpečnosť,
spoľahlivosť a výkonnosť
Aby to bol vždy váš Volkswagen.
Ďalšie informácie na www.volkswagen.sk.
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Volkswagen Originálna
štartovacia batéria s kapacitou
44 Ah v porovnávacom teste.
Kvalita, ktorá sa oplatí.

Volkswagen Originálna štartovacia batéria
je jasným víťazom v porovnávacom teste

Jednotlivé testovacie kroky
a celkový výsledok

Naše vysoké nároky na kvalitu našich produktov sa vyplácajú.
Pri porovnaní batérií deviatich iných značkových výrobcov je
Volkswagen Originálna štartovacia batéria s menovitou kapacitou
12 V 44 Ah jednoznačne najlepšou voľbou. Dokazuje to aj aktuálny
porovnávací test. Chceme však upozorniť na to, že sa nejedná
o reprezentatívny test a jeho výsledky sa preto nedajú
zovšeobecňovať – týkajú sa výlučne uvedených produktov
a nevzťahujú sa na iné produkty, ktoré sú taktiež dostupné na trhu.
Testovacie protokoly skúšobne akkuteam Energietechnik GmbH sú
archivované vo Volkswagen AG a sú k dispozícii k nahliadnutiu
na uvedenej adrese.

Meranie kapacity v stave po dodaní
V prvom testovacom kroku bola meraná kapacita kandidátov testu
po kúpe. Pri tom bolo kontrolované, či batérie poskytujú to, čo
sľubujú podľa etikety. Volkswagen Originálna štartovacia batéria
dosiahla najvyššiu hodnotu 48,99 Ah, čo zodpovedá približne 111
percentám jej menovitej kapacity. Ako jediný ďalší kandidát svoju
menovitú kapacitu prekonala batéria Moll M3 Plus (48,78 Ah, 106
percent). Najhoršiu hodnotu dosiahla batéria Arktis od A.T.U s iba
30,71 Ah (70 percent).

dĺžka vybíjania. Volkswagen Originálna štartovacia batéria
vydržala 9,43 hodín. V tomto okamihu bolo posledný raz
k dispozícii dostatočné napätie pre štart motora. Batéria Starline
od Auto Kelly dosiahla tento bod už po 6,65 hodinách, batéria
Moll M3 Plus až po 9,35 hodinách.

Volkswagen AG, Konzern Vertrieb Original Teile und Service,

Test štartu za studena pri -25 °C
Pri skúške bola simulovaná chladná zimná noc. Následne bol
zisťovaný počet možných pokusov o štart. Volkswagen Originálna
štartovacia batéria a batéria Deta Power sa s rovnakým počtom
14 štartov za studena umiestnili na čele rebríčka.

Pri tomto teste sa batériám odoberá 50 percent menovitej kapacity
a potom sa opäť nabijú, kým sa nedosiahne napätie 10,5 V alebo
počet 100 nabíjacích/vybíjacích cyklov. Tento počet cyklov dosiahla
iba Volkswagen Originálna štartovacia batéria. Batéria Arktis
od A.T.U, ktorá sa umiestnila ako druhá, dosiahla iba 63 cyklov,
batérie Varta Blue dynamic a Autokelly Starline nezvládli ani jeden
kompletný cyklus.

Poškodzujúce hĺbkové vybitie až do napätia 6 V

Test prevrátenia a vibrácií

Zabudnuté zapnuté osvetlenie vozidla vybíja štartovaciu batériu,
a tým ju môže trvalo poškodiť. Pri tejto simulácii sa posudzuje

V teste odolnosti voči vibráciám a bezpečnosti pri prevrátení
obstáli všetky uvedené testované batérie.
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Renomované a nezávislé skúšobné laboratórium batérií
akkuteam Energietechnik GmbH bolo poverené Volkswagen AG
porovnať Volkswagen Originálnu batériu 12 V 44 Ah s deviatimi
12-voltovými autobatériami iných značkových výrobcov. Uvedené
produkty boli zakúpené pre tento test samotným skúšobným
inštitútom anonymne v obchodnej sieti a testované za rovnako
prísnych testovacích podmienok. Všetky skúšobné zapojenia
zodpovedali obvyklým štandardom pre nezávislý test autobatérií.
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