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DRIVKRAFTEN BAG  
START-STOP.
INNOVATIVE START-STOP BATTERIER FRA VARTA.



70 %

EN HELT NY TIDSALDER FOR  
BATTERITEKNOLOGIEN.

Allerede i dAg er 2,8 mio. køretøjer  
udstyret med stArt-stop teknik, og frem  
til 2015 forventes tAllet At stige til 30 mio.  
eller sAgt på en Anden måde: AntAllet Af  
nye biler med stArt-stop teknik vil vokse  
med 70 % inden for de næste 5 år!

udvikling Af vognpArken

Alle taler om klimabeskyttelse og 
CO2-reduktion – og det stiller hele 
automobilindustrien over for vold-
somme udfordringer. Når de nye EU-
standarder træder i kraft i 2012, vil 
den max. grænse for bilernes CO2-
udledning falde til 130 g/km i hele 
Europa, og samtidigt vil der blive stil-
let større krav til, hvad et bilbatteri 
skal kunne. For at kunne indfri de nye 
krav om begrænsning af CO2-udled-
ningen, skal der ikke kun ændringer  
i motorstyringen til, men også inno-
vativ batteriteknologi.

På denne baggrund er “hybrid” et 
brandaktuelt emne. Ordet “hybrid” 
benyttes af automobilindustrien for at 
sætte fokus på bilernes miljøvenlig-
hed. Man skelner mellem forskellige 
hybrid-former: Micro Hybrid (Start-
Stop), Mild Hybrid og Full Hybrid, og 
der er ingen tvivl om, at Start-Stop vil 
få større og større betydning for disse 
fremtidsteknologier. I Europa vil an-
tallet af nye biler med Start-Stop efter 
al sandsynlighed stige til 70 % frem 
til 2015.

I lyset heraf er det naturligvis en for-
del at være godt forberedt – med 
VARTA Start-Stop og Start-Stop Plus 
fra Johnson Controls.

Begrebet “micro hybrid“ benytter 
automobilindustrien bl.a. til at  
betegne Start-Stop teknologien.

start-stop batterier

traditionelle batterier

2006 2010 2012 2015

130 g
Co2 pr. km
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vær godt rustet til fremtiden med joHnson Controls.

stArt-stop teknologi  
Af Hensyn til miljøet.

I sin egenskab af markedsleder er 
Johnson Controls naturligvis med 
til at udvikle fremtidens teknologi-
er, lige fra AGM til lithium-ion, og 
det sker bl.a. med henblik på at stille 
fremtidsorienterede batterier til rå-
dighed, der bidrager til at reducere 
bilernes CO2-udledning til glæde for 
miljøet. Johnson Controls har igen-
nem mange år arbejdet tæt sam-
men med førende virksomheder på 
dette felt og f.eks. indgået en joint 
venture-aftale med Saft. Johnson 
Controls-Saft er således en førende 

global udbyder af hybrid-batterisy-
stemer, og p.t. er man i færd med at 
udvikle et batterisystem til Mercedes 
S-klassens hybridmodel. Herudover 
vil BMW´s ”Active Hybrid“ 7er-se-
rie blive udstyret med et lithium-ion 
batterisystem fra Johnson Controls-
Saft. Også til eftermarkedet kan 
Johnson Controls og VARTA tilbyde  
de nyeste teknologier. På denne må-
de hjælper Johnson Controls sine 
kunder med at spare energi, skære 
ned på miljøbelastningen og forbru-
get og til glæde for miljøet.
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trAditionel  
forbrændingsmotor

Traditionelle køretøjer uden  
Start-Stop system.

teknologiens vigtigste kendetegn:  
 Baseres på kendte forbrændings- 

 typer, som biobrændstof, naturgas 
 og diesel
 Udviklingen går i retning af mindre  

 biler med kraftigere motorer
 Bilens vægt reduceres og dens  

 aerodynamiske egenskaber  
 forbedres

krav til batteriet: 
 Batteriets primære funktion består  

 i at starte motoren
 batteriteknologi:  

 traditionelt bly-syrebatteri

stArt-stop

I en bil med Start-Stop slukkes moto-
ren ved kortere stop, f.eks. når den 
holder for rødt. Dette sker med hen-
blik på at spare brændstof og mind-
ske CO2-udledningen (ca. 5-10%).

teknologiens vigtigste kendetegn: 
 I tråd med EU´s retningslinjer for  

 CO2-udledning.
 Slukker motoren, når bilen holder  

 stille.
 Automobilproducenter i hele  

 Europa er ved at indføre Start-Stop 
 biler.

krav til batteriet:  
 Batteriet skal kunne starte  

 motoren hyppigere og levere  
 energi til forskellige forbrugere i  
 Start-Stop modus.
 Batteriet udgør en del af et kom- 

 plekst energi- og batteristyrings- 
 system.
 batteriteknologi:  

 Absorbent glass mat (Agm). og  
 enhanced flooded battery (efb)

mild & full Hybrid

Ud over Start-Stop benyttes en elek-
tromotor, der understøtter forbræn-
dingsmotoren i forbindelse med f.eks. 
acceleration. Full Hybrid benyttes 
især til luksusbiler og SUV’er samt på 
markeder uden dieselteknologi med 
henblik på at spare brændstof.

teknologiens vigtigste kendetegn:  
 Signifikant reduktion af brændstof  

 og CO2-udledning.
 I forbindelse med Mild Hybrid er  

 motoren hele tiden tændt –  
 batteriet understøtter udelukkende  
 motoren og forbrugerne i stopfasen.
 Ved Full Hybrid kan man selv  

 vælge mellem motor og batteri.

krav til batteriet: 
 Batteriet kommer til at indgå som  

 en del af motoren.
 batteriteknologi:  

 nikkel-metal eller lithium-ion

OVERBLIK OVER AUTOMOBILIN-
DUSTRIENS TEKNOLOGIER TIL 
FREMTIDEN.

Johnson Controls er europæisk markedsleder 
inden for OE-udstyr.

Også på dette område er Johnson Controls  
europæisk markedsleder inden for OE-udstyr.

Som den første producent 
leverer Johnson Controls-
Saft lithium-ion batterier til 
automobilindustrien, f.eks.  
til Mercedes S-klassens 
hybridmodel og BMW 7er-
seriens ActiveHybrid.
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En plug-in elbil er en bil med hybrid-
motor og et batteri, der kan oplades 
eksternt via el-nettet.

Teknologiens vigtigste kendetegn:  
 Kombination af elmotor og  
traditionel forbrændingsmotor

 Kræver batterier med mere energi 
og højere effekt

 Batteriet kan oplades via  
almindelig stikkontakt

Krav til batteriet:  
 Batteriet er bilens vigtigste eller 
eneste energileverandør

 Batteriteknologi:  
lithium-ion

PlUg-in elBil

Johnson Controls-Saft 
er global pioner  
inden for de  
udvidede batteri-  
teknologier til  
hybrid-, plug-in-  
og elbiler.
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START

GRuNDPRINCIPPET.

START-STOP.

Batteriet starter motoren. Hvis bilen holder for rødt eller sæt-
tes i frigear, mens den holder stille 
i bilkøen, vil systemet sørge for, at 
motoren bliver slukket. På den måde 
spares der på benzinen, og CO2- 
udledningen vil være lig nul. 

Krav til batteriet:  
Batteriet overtager forsyningen af 
elektriske forbrugere som klima- 
anlæg, radio og navigationssystem. 
Motoren kører altså kun, når der  
virkelig er brug for den. 

Når der trædes på koblingen for  
at fortsætte kørslen, går motoren  
i gang af sig selv.

Krav til batteri:   
Batteriet skal kunne levere tilstræk-
kelig energi til at genstarte motoren.

START SToPPeR Bilen,  
SlUKKeS moToRen KøRSel FoRTSæTTeS

Hvis bilen f.eks. holder for rødt i et 
lyskryds eller holder stille i frigear i 
tæt trafik, sørger systemet for, at mo-
toren slukkes, så der spares brænd-
stof og CO2-udledningen reduceres. 

Herefter er det batteriet alene, der 
forsyner de elektriske forbrugere som 
f.eks. klimaanlægget, radioen og  
navigationssystemet, med energi.
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VARTA START-STOP.

VARTA START-SToP BATTeRi meD eFB-TeKnologi (oPBygning).

celleblok

negativt pladesæt

negative plader

negativt gitter

Positivt gitter

Positivt pladesæt

Positiv plade med ekstra lag ”polyester lærred“

Positiv plade med ekstra lag “polyester lærred“ 
i separatorlommen

 EFB står for “Enhanced Flooded 
Battery“

 Specielt udviklet til standard  
Start-Stop biler uden yderligere 
energibesparende funktioner

 Udstyret med specielt ”polyester 
lærred”-materiale og tykkere  
plader i modsætning til de traditio-
nelle vådbatterier 

 ”Polyester lærred”-materialet 
presse mod pladerne og holder 
det aktive materiale på plads

 Derved opnås en større cyklus-
sikkerhed end ved de traditionelle 
batterier

 Tab af det aktive materiale reduce-
res i videst muligt omfang

 Aktuelle eksempler på biler med 
denne batteriteknologi:  
Fiat 500 Start-Stop, Toyota Yaris 
Start-Stop, Ford ECOnetic

VARTA Start-Stop batteriet med eFB-
teknologi er perfekt afstemt efter 
standard Start-Stop funktionen. når 
motoren er slukket, leverer batteriet 
strøm til de elektriske forbrugere og 
sikrer, at motoren kan genstartes på 
et splitsekund. Desuden er batteriet 
dobbelt så cyklusstærkt som traditio-
nelle batterier og kan klare en dybere 
afladning uden at miste noget af sin 
funktionalitet. 

 Optimeret EFB (Enhanced Flooded 
Battery) teknologi med speciel 
”polyester lærred“-separator

 Den nyeste OE-teknologi for  
standard Start-Stop biler

 Dobbelt så stor cyklussikkerhed 
som ved traditionelle startbatterier

 Større lademodtagelighed for 
hurtigere genvinding af energien 
under kørslen

 Kipsikkert op til 55°
 God startkraft
 Længere levetid
 100 % vedligeholdelsesfrit

Den RigTige KRAFT Til  
START-SToP BASiSFUnKTionen.

oVeRBliK oVeR FoRDelene VeD  
VARTA START-SToP:



BATTERIET ER HJERTET I START-STOP SYSTEMET.
Batteriet udgør den vigtigste del i 
Start-Stop systemet, og bilproducen-
terne har her mulighed for at vælge 
mellem to innovative batterite- 
knologier:
 
 VARTA Start-Stop Plus med AGM-
teknologi til biler med genvinding 
af bremseenergien og yderligere 
innovative teknologier til brænd-
stofbesparelse.

 VARTA Start-Stop med EFB- 
teknologi til biler med basis Start-
Stop funktion.

1. 
Batteri

4. 
energy  

management 
System  
(emS)

3. 
generator

7. 
intelligent 

Battery  
Sensor

2. 
optimeret  

motorstarter



BATTERIET ER HJERTET I START-STOP SYSTEMET.

5. 
Forbrugere

6. 
Hjulsensor

1. BATTeRi:
VARTA Start-Stop Plus med Agm-
teknologi

2. oPTimeReT moToRSTARTeR:
Forbedret motorstarter for et større 
antal opstarter

3. geneRAToR:
yderst effektiv generator, der overfø-
rer bremseenergien til batteriet

4. eneRgy mAnAgemenT SySTem 
(emS):
Styrer hele energisystemet i bilen.

5. FoRBRUgeRe:
Teknologier, der reducerer co2-ud-
ledningen og hjælper med at spare 
på brændstoffet, er i vid udstræk-
ning afhængige af, hvad batteriet er 
i stand til at yde. Batteriet leverer 
løbende energi til bilens elektriske 
forbrugere, når motoren og/eller 
generatoren er slukket. 

6. HJUlSenSoR:
måler bilens hastighed og informerer 
energistyringssystemet om, hvornår 
det er klar til at slukke for motoren. 
når motoren er slukket, er det bat-
teriet, der leverer energi til bremse-
systemet og styring af bilen. 

7. inTelligenT BATTeRy SenSoR:
Registrerer batteriets tilstand og 
sender informationerne til emS



celleblok

Robust kasse og låg

negativt pladesæt

negativ plade

negativt gitter

Positiv plade med micro-glasuld
Positivt gitter

VARTA START-STOP PLuS.

VARTA START-SToP PlUS meD Agm (oPBygning).

 AGM står for “Absorbent Glass Mat“
 Konsekvent videreudvikling af 
blyteknologien med absorberende 
micro-glasuld. Elektrolytten er fast 
indkapslet i glasulden

 På grund af trykket fra pladesættet 
bliver glasulden presset jævnt ind 
mod pladerne

 På den måde reduceres tab af aktivt 
materiale til et absolut minimum

 Teknologien forhindrer sulfatering, 
der hyppigt er årsag til fejl i højty-
dende køretøjer 

 Maksimal ydelse, ekstrem stor  
cyklussikkerhed, yderst vibrations-
fast

 Den perfekte løsning til biler med 
Start-Stop teknik, genvinding af 
bremseenergi og et større antal 
strømforbrugere, f.eks.  
BMW Efficient Dynamics,  
VW BlueMotion

VARTA Start-Stop Plus er en perfekt 
løsning til biler, der har den udvidede 
Start-Stop teknik med genvinding af 
bremseenergien og yderligere brænd-
stofbesparende teknologier om bord. 
VARTA Start-Stop Plus batteriet  
med Agm er som det eneste batteri  
udviklet til at kunne løfte denne op-
gave. Sammenlignet med VARTA 
Start-Stop er VARTA Start-Stop Plus 
endnu mere effektivt og alsidigt og i 
stand til at levere strøm til endnu fle-
re strømforbrugere. VARTA Start-Stop 
Plus er udviklet til også at kunne  
agere i en svag opladningstilstand.

 Innovativ AGM-teknologi med  
speciel glasuldsseparator

 Den nyeste OE-teknologi til biler 
med udvidet Start-Stop teknologi

 3 – 4 gange større cyklussikkerhed 
til alle Start-Stop biler og luksus-
biler

 Større lademodtagelighed for at 
kunne rumme den ekstra energi 
der opstår, når bremseenergien  
genvindes

 100 % vælte- og spildsikkert  
op til 360°

 Fremragende startkraft, også i 
svag opladningstilstand

 Længere levetid
 100 % vedligeholdelsesfrit

BATTeRieT Til AVAnceReDe  
micRoHyBRiDBileR

oVeRBliK oVeR FoRDelene VeD  
VARTA START-SToP PlUS:

Positiv plade

Positivt pladesæt

låg med overtryksventil  
og central afgasning



START30

60
90

120

150

TIL BILER MED START-STOP OG GENVINDING AF  
BREMSEENERGI OG ANDRE BRÆNDSTOFBESPARENDE  
TEKNOLOGIER. 

START-STOP PLuS.

Et højtudviklet batteristyringssystem 
kobler generatoren fra i forbindelse 
med acceleration og normal kørsel.
På den måde overføres der mere  
motorkraft til hjulene, hvilket sparer  
på benzinen. Generatoren kobles 
først til igen, når batterispændingen 
har nået en nedre grænse.

Krav til batteri: 
Batteriet aflades/oplades og skal  
levere energi til alle elektriske for-
brugere i bilen.

AcceleRATion og  
noRmAl KøRSel BRemSning SToP + SlUKning  

AF moToR

Når Start-Stop teknologien benyt-
tes i forbindelse med andre systemer 
(f.eks. genvinding af bremseenergi, 
højtudviklet energistyringssystem  
eller Passive Boost), stiger kravene  

til batteriet. Her kræves et VARTA  
Start-Stop Plus batteri med AGM- 
teknologi. 

Batteriet spiller en stor rolle for de 
forskellige Start-Stop systemers  
funktionalitet og sørger herudover  
for maksimal reducering af benzin- 
forbrug og CO2-udledning.

I forbindelse med genvinding af 
bremseenergien omdannes bevæ-
gelsesenergien i bilen til elektrisk 
energi, der så overføres til batteriet.

Krav til batteriet:
Batteriet skal kunne oplades for-
holdsvis hurtigt og kunne rumme 
den energi, der overføres. Derfor 
skal batteriet også kunne fungere 
ved lav opladning.

Start-Stop systemet slukker for  
motoren, når bilen holder stille. 

Krav til batteriet: 
Også i svag ladetilstand skal batteriet 
kunne levere tilstrækkelig energi til 
at starte bilen på ny.
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SAMMENLIGNING  
AF FORSKELLIGE  
BATTERISYSTEMER.

HVAD SigeR VARTA eKSPeRTen?

* Baseret på bilens Start-Stop system.

Til biler, der er udstyret med Start-
Stop teknologi, skal der benyttes 
specielle Start-Stop batterier. Benytter 
man et forkert batteri, vil det påvirke 
Start-Stop funktionen i negativ  

retning til skade for miljøet, og sam-
menlignet med et Start-Stop batteri 
har det også en langt kortere levetid.
Forskellige test har f.eks. vist, at et 
traditionelt bly-syre batteri mister 

7-16 % af sin ladekapacitet på kun en 
uge, hvis det monteres i en bil med 
Start-Stop funktion.

Energi

Start-Stop Plus batteri

Energi

Start-Stop batteri

Energi

Traditionelt batteri

PRimæR FUnKTion   Stort antal motorstarter
  Forlænget „engine off“ 

    tid“

  Stort antal motorstarter
  Begrænset „engine off“ 

    tid

  Start af motor

START-SToP  
TeKnologi

  Start-Stop motor
  Plus genvinding af  

    bremseenergi
  Plus Passive Boost
  Avanceret energistyrings- 

    system

  Start-Stop motor   Ingen

cyKlUSKAPAciTeT Enorm /+350 % Forbedret / 200 % Standard /100 %

co2-BeSPARelSe Høj (ca. 5 – 10 %)* Forbedret (ca. 2 – 5 %)* Ingen

BRænDSToF- 
BeSPARelSe

Høj (ca. 5 – 10 %)* Forbedret (ca. 2 – 5 %)* Ingen

BATTeRiTeKnologi AGM
(Absorbent Glass Mat)

EFB 
(Enhanced Flooded Battery)

Traditionelt bly-syre
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HØJ YDELSE,  
UANSET ANVENDELSE.

fordele:
 
 OE-anbefaling til meget energi- 

 krævende biler og luksusbiler
 Max. ydelse for ekstreme  

 energibehov
 Ekstrem lang levetid
 100 % vedligeholdelsesfrit
 Spild- og væltesikkert

meget velegnet til: 
 
 Ambulancer og udrykningskøretøjer
 Taxaer
 Luksusbiler
 Meget energikrævende biler
 Biler med luksusudstyr
 Start-Stop biler
 Hybridbiler (12 V)

VARTA Start-Stop Plus batteriet er udviklet til at dække 
et meget stort energibehov i biler som f.eks. taxaer el-
ler ambulancer, der er på farten døgnet rundt. På korte 

ture, i tæt stop-and-go trafik og i forbindelse med et højt 
strømforbrug ved slukket motor sikrer VARTA Start-Stop 
Plus maksimal energiforsyning og optimal startkraft.
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VARTA – DRIVKRAFTEN  
BAG START-STOP.

Uanset hvad fremtiden bringer, når det gælder Start-Stop 
teknologien, så er VARTA altid med i forreste række. Ikke 
mindre end 80 % af alle bilproducenter sætter deres lid  

til VARTA, og det er naturligvis ikke uden grund. De ved, 
at VARTA har den tekniske kompetence og viden der skal 
til for at deres biler bliver en succes.
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80 % MARKEDSANDEL PÅ  
OE-MARKEDET.

oe-AftAler:

 

 Audi e

 bmW efficientdynamics

 ford eConetic 

 gm ecofleX 

 HyundAi blue drive

 kiA ecodynamics

 land rover e

 mercedes-benz blueeffiCienCy 

 mini minimAlism 

 seAt ecomotive 

 smArt micro hybrid drive 

 volvo drive

 vW bluemotion

vArtA – drivkraften bag start-stop.

VARTA har udviklet innovative batteriløsninger til  
Start-Stop systemerne i tæt samarbejde med førende 
bilproducenter som Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, 

Volvo og VW. Derfor har de førende bilproducenter i 
mange år sat deres lid til VARTA.
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Johnson Controls 
Power Solutions 
Roskildevej 16 
2620 Albertslund 
Tel: +45 43 20 66 92 
www.varta-automotive.com

Printed on 100 % recycled paper.

VARTA START-STOP PLUS OG  
VARTA START-STOP AUTOBATTERIER-SORTIMENT:

vArtA stArt-stop plus
med Agm-teknologi

vArtA stArt-stop
med efb-teknologi

tekniske informAtioner:

vArtA start-stop plus

vArtA start-stop

vArtA kode kort nummer Ah A(en) kobling poler
ydermål (mm)

bundliste vægt (kg)
længde bredde Højde

560 500 056 D53 60 560 0 1 242 175 190 B13 16,5

565 500 065 D54 65 650 0 1 278 175 175 B13 18,4

570 500 065 E45 70 650 0 1 278 175 190 B13 18,9

575 500 073 E46 75 730 0 1 315 175 175 B13 20,7

580 500 073 F22 80 730 0 1 315 175 190 B13 21,3

vArtA kode kort nummer Ah A(en) kobling poler
ydermål (mm)

bundliste vægt (kg)
længde bredde Højde

560 901 068 D52 60 680 0 1 242 175 190 B13 17,7

570 901 076 E39 70 760 0 1 278 175 190 B13 20,4

580 901 080 F21 80 800 0 1 315 175 190 B13 22,5

595 901 085 G14 95 850 0 1 353 175 190 B13 26,4

605 901 095 H15 105 950 0 1 393 175 190 B13 29,2

kobling poler bundliste

pos. neg.

100 max.


