
Porovnávací test produktov
Ekonomické štartovacie batérie 72/74 Ah

Volkswagen Ekonomické 

štartovacie batérie urobili 

dojem v testovaní FAKT

Úžitkové
vozidlá



Zdroj: Porovnávacie testovanie produktov pre spoločnosť 
Volkswagen vykonané inštitútom FAKT GmbH, 
Kraftfahrtechnisches Prüf- und Ingenieurzentrum, 
87751 Heimertingen, Nemecko (november 2011).
Testovacie protokoly sú kedykoľvek k dispozícii 
k nahliadnutiu.

1. Meranie kapacity 
V meraniach uskutočnených priamo po nákupe 
a pri následnom elektronicky riadenom plnom nabití 
Volkswagen Ekonomické štartovacie batérie dosiahli 
najvyššie hodnotenie. 

 → Najlepšia štartovacia schopnosť hneď po nákupe

3. Studený štart pri -20°C
Po (simulovanej) zimnej noci Volkswagen Ekonomická 
štartovacia batéria bez problémov zvládla 14 studených 
štartov. Tento počet bol prekonaný len jedným z testovaných 
konkurenčných produktov.

 → Veľmi dobrá schopnosť pri studenom štarte

V porovnaní s batériami značkových výrobcov Fiamm, 
Banner a Varta je Volkswagen Ekonomická štartovacia 
batéria so stanoveným výkonom 12 V 72 Ah tou 
najlepšou voľbou.
 
Je to jednoznačný víťaz spomedzi testovaných 
produktov a preto ju odporúčame ako najlepšiu 
možnosť.

Nezávislý skúšobný inštitút FAKT GmbH v novembri 2011 vykonal pre spoločnosť Volkswagen AG test 
Volkswagen Ekonomických batérií spolu s konkurenčnými produktmi. Rozsah testovania bol zadefinovaný 
nezávislým inštitútom s cieľom umožniť porovnanie špecifických charakteristík olovených batérií.

Porovnávací test produktov v krátkom prehľade

Výrobca

Názov produktu Ekonomické 

štartovacie batérie

Diamond Silver dynamic Power Bull

Kapacita 72 Ah 74 Ah 74 Ah 74 Ah

Celkový výsledok (Možné body: 500) 441 bodov 411 bodov 409 bodov 385 bodov

Výsledky testovania podrobne

Testované produkty

Záver pre úžitkové vozidlá značky Volkswagen

2. Sila cyklu (test prevádzkovej životnosti)
Volkswagen Ekonomická štartovacia batéria vydrží 
17 kompletných cyklov vybitia a nabitia – čo je výrazne 
viac ako pri testovaných konkurenčných výrobkoch.

 → Najnižšie opotrebenie a najdlhšia prevádzková životnosť 

4. Škodlivé hlboké vybitie
Keď sa nechtiac nechajú svetlá vozidla zapnuté, trvá to
9,62 hodiny, kým Volkswagen Ekonomická štartovacia 
batéria už nie je schopná naštartovať motor.

 → Minimálne hlboké vybitie 

Víťaz testu

© Volkswagen Úžitkové vozidlá, Oddelenie After Sales, NV-K/4
Brieffach 2940, Postfach 21 05 80, D-30405 Hanover, Nemecko

Podlieha zmene bez oznámenia. Chyby a omyly vyhradené.
Posledná aktualizácia: 04/2016, položka č. N14.7061.04.20

Úžitkové
vozidlá


