
Výsledky testu baterie 
Economy 72 Ah
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Economy baterie jsou přizpůsobeny 
požadavkům starších vozidel.

Startovací baterie Economy jsou navrže-
ny speciálně pro vozidla koncernových 
značek starších více než pět let. Econo-
my baterie jsou pro zákazníka cenově 
příznivější a zároveň disponují vysokou 
kvalitou. Proto představují výbornou na-
bídku zákazníkům citlivým na cenu.

Základem pro jejich konstrukci je osvěd-
čený systém olovo/vápník. Zároveň 
baterie splňují všechny bezpečnostní 
požadavky, jako je např. opatření proti 
zpětnému šlehnutí plamene, odolnost 
proti překlopení a převrácení. Baterie 
jsou opatřeny tzv. „magickým okem“, 
které umožňuje okamžité zjištění stavu 
elektrolytu.

Jejich cenová výhodnost oproti odpo-
vídajícím Originálním bateriím je dána 
lehce sníženým obsahem olova, který je 
ale i přesto vyšší než u mnoha konku-
renčních výrobků. Nižší obsah olova se 
na spolehlivosti Economy bateriích ne-
projevuje. Economy baterie jsou spoleh-
livé i při různých povětrnostních a tep-
lotních podmínkách.

K dispozici jsou 4 velikosti Economy 
baterií, odzkoušených na vozech podle 
počtu spotřebičů a výkonu alternátoru.

JZW 915 015 C  44 Ah

JZW 915 105  61 Ah

JZW 915 105A  72 Ah

JZW 915 105B  85 Ah

Skladovatelnost Economy baterií při do-
držení podmínek skladování je stejná 
jako u Originálních baterií

 15 měsíců

Záruka na Economy baterie je

 2 roky



1. krok testu:

Měření kapacity v dodaném stavu

Popis:
Před testem se baterie zváží a následně 
probíhá první měření kapacity ke zjiště-
ní stavu baterie po koupi. Stav nabití je 
množství elektrické energie v ampérho-
dinách (Ah), uložené v baterii. Z tohoto 
měření lze udělat závěr o době sklado-
vání, stáří a stavu baterie.

Výsledky:
Startovací baterie Economy dosáhla 
99% jmenovité kapacity a nabízí v tom-
to případě nejlepší startovací schopnost 
po nákupu. Druhá v pořadí byla s 84% 
kapacity Varta Silver dynamic.

2. krok testu:

Měření kapacity po prvním nabití 
ve zkušebně

Popis:
Všechny baterie podrobené testu byly 
nabity elektronicky řízeným nabíjením 
na plnou kapacitu. V tomto stavu by 
měly všechny baterie opouštět výrobní 
závody. Následně proběhne znovu mě-
ření kapacity a porovnání se jmenovitou 
hodnotou, uvedenou na štítku baterie.

Výsledky:
Economy baterie dosáhla 96% jmeno-
vité kapacity a s tímto výsledkem za se-
bou nechala konkurenční výrobky, u kte-
rých skutečně nebyla zjištěna hodnota, 
kterou podle štítku slibují. Druhé místo 
obsadila baterie Varta Silver dynamic, 
která vykázala kapacitu 63 Ah, opro-
ti 74 Ah, uvedených na štítku. Poslední 
místo v testu obsadila baterie Fiamm 
Diamond s 54 Ah.



3. krok testu:

Měření odolnosti proti cyklickému 
zatížení a měření kapacity

Popis:
Odolnost proti cyklickému zatížení může 
dát informace o životnosti baterie. Zde 
jsou baterie několikrát vybíjeny až ke 2/5 
jmenovité kapacity a opět nabíjeny. Ten-
to vybíjecí a nabíjecí cyklus se opakuje, 
dokud není v průběhu vybíjení dosaženo 
svorkového napětí 10,5 V.

Výsledky:
Economy baterie dosáhla v tomto testu 
17 cyklů, zatímco ostatní zkoušené ba-
terie zůstaly se šesti a sedmi cykly da-
leko vzadu. Baterie Economy vykázala 
po posledním měření nejvyšší zbývající 
kapacitu a zůstala tak v čele i v tomto 
hodnocení. Opotřebení Economy baterie 
je v tomto případě nejnižší a životnost 
nejvyšší.

4. krok testu:

Test startu za studena a měření ka-
pacity

Popis:
Pro zkoušku odolnosti proti chladu byla 
simulována studená noc. Za tím účelem 
byly baterie nacházející se v testu ulo-
ženy na 12 hodin v prostředí s teplotou 
- 20 °C. Následně byly zjištěny možné 
startovací pokusy. Baterie byly zatíže-
ny vždy po dobu 30 vteřin startovacím 
proudem ve výši simulovaného startu 
motoru. Mezi jednotlivými pokusy byla 
vždy 60 vteřinová pauza.

Výsledky:
S 19 studenými starty se na prvním místě 
umístila baterie Fiamm Diamond. Bate-
rie Economy vykázala 14 studených star-
tů, stejně jako baterie Silver dynamic. 
Z hlediska zbytkové kapacity se baterie 
Economy umístila s 56% opět na prvním
místě.



5. krok testu:

Test hlubokého vybití a měření kapa-
city

Popis:
Zapomenuté rozsvícené osvětlení 
vozu může dostat baterii na kolena 
a eventuálně trvale poškodit. Při testu 
hlubokého vybití je tato situace simulo-
vána. Baterie budou vybíjeny odporem 
2,4 Ω, což odpovídá výkonu 60 W. Vybí-
jení baterií bude probíhat až bude dosa-
ženo svorkového napětí 6 V.

Výsledky:
Startovací baterie Economy vydržela 
v tomto testu 9,62 hod. a zaujala s ba-
terií Banner druhé místo. Lepší hodno-
ty vykázala baterie Varta Silver a čtvrtá 
skončila baterie Fiamm.

6. krok testu:

Test převržení a překlopení, funkční 
test

Popis:
Překlopení bylo testováno tak, že baterie 
byly vždy na 30 sec. překlopeny na bok 
a to ve všech čtyřech směrech. Zároveň 
byly baterie otáčeny dnem vzhůru a byl 
kontrolován případný únik elektrolytu. 
Následoval test odolnosti proti vibracím, 
kdy byly baterie zatíženy vibracemi 3g 
o kmitočtu 30 Hz po dobu dvou hodin.

Výsledky:
Mimo baterie Fiamm prošly všechny ba-
terie testem bez závad. Z odvzdušňo-
vacích zátek baterie Fiamm začal krátce 
po překlopení unikat elektrolyt, což se 
opakovalo i při vibračním testu. Funkční 
test po ukončení všech testů prokázaly 
všechny testované baterie.

[hod]

47%     9,62      49%    8,67      55%    9,96       44%    9,63



7. krok testu:

Rozložení a proměření

Popis:
Po provedených testech byl ze všech 
baterií odsát elektrolyt a baterie byly ro-
zebrány. Byly zjištěny váhy jednotlivých 
komponentů a hlavně váha olověných 
desek a olověných spojovacích prvků. 
Tento bod testu by měl ukázat, zda je 
obsah olova Economy baterie vyšší než 
u konkurenčních výrobků v tomto tes-
tu. Výsledky tohoto kroku nemají vliv 
na celkový výsledek testu.

Výsledky:
Váha olověných desek a spojovacích 
prvků Economy baterie je s 15 kilogramy 
značně vyšší, než u ostatních kandidátů 
z testu. Druhé nejvyšší hodnoty dosáhla 
baterie Varta Silver s 12,3 kg. To je výsle-
dek o 18% nižší. Obsah olova Economy 
baterie je tedy ze všech baterií v testu 
nejvyšší.

Zadavatel testu Volkswagen AG

Vítěz testu
Test 
provedla
agentura



Testované baterie a celkové výsledky

Pohled na baterie v testovací komoře při testu studeného startu

Dosažitelné 
body

Volkswagen AG 
Economy baterie

Fiamm 
Diamond

Varta 
Silver dynamic

Banner 
Power Bull

Kapacita [Ah] 72 74 74 74

Váha [kg] 19,6 17 17,1 17,1

Kapacitní testy 200 196 147 162 150

Start za studena 200 147 200 147 137

Hluboké vybití 50 48 44 50 48

Manipulace 50 50 20 50 50

Body celkem 500 441 411 409 385

Umístění 1. 2. 3. 4.



Důležité informace o Economy bateriích na první pohled

	 Vyrobeny podle systému kvality koncernu Volkswagen - Formule Q

	 Určeny pro vozidla koncernových značek Volkswagen, SEAT, ŠKODA a VW užitko-
vé vozy bez systému Start-Stop, které jsou starší více než pět let.

	 Spolehlivé starty za studena

	 Baterie jsou bezúdržbové

	 S narůstajícím stářím baterie nedochází k nárůstu samovybíjení

	 Obsah olova je až o 20% vyšší, než u konkurenčních baterií

	 Ukazatel stavu elektrolytu

	 Příznivá cena
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