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Iga teekond algab 
meeldivalt: 
Audi Originaal 
käivitusakud

Originaalosad



Faktid, mida peaksite teadma
Sõiduki elektroonika seisukohast täidab käivitusaku mitmeid olulisi 
ülesandeid: käivitusaku vastutab sõidu ajal generaatori poolt 
toodetud energia salvestamise eest ning ka sõiduki energiaga 
varustamise eest käivitamisel. Seetõttu peavad käivitusakud 
vastama kõrgetele standarditele:

  Start/stop süsteemiga sõidukite puhul on eriti oluline, et 
energiavaru oleks piisav. Klaasviltakud (AGM) on sellises 
olukorras eriti sobivad. AGM akud on eriti suure jõudlusega (suur 
energia läbilaskvus) ja selle tsüklite arv on kolm korda suurem 
kui teistel akudel. 

  Käivitusaku peab olema suuteline hakkama saama järjest 
kasvava sõiduki elektrisüsteemi paigaldatavate elektritarbijate 
ja juhtplokkide arvuga 

  Madalatel temperatuuridel väheneb käivitusakude jõudlus, kuid 
valgustussüsteemi, ventilaatori ja soojendi võimsustarve on 
talvel endiselt väga suur

Märkused käivitusakude 
kasutamise kohta
  Nii kuumus ja külm, kui ka pikad seisuperioodid võivad kiirendada 

käivitusaku isetühjenemist ning vähendada selle eluiga

  Sõiduki tihe kasutamine vaid lühikesteks sõitudeks võib 
tähendada, et käivitusakut ei laeta piisavas ulatuses täis. Selle 
tulemusena kasutatakse rohkem energiat kui generaator toota 
suudab

  Nii uute kui ka vanade sõidukite rikete põhjuseks on tihti just 
käivitusakud

Audi Originaal käivitusakud
  on tavatingimustes hooldevabad ja integreeritud happe taseme 

näidiku abil lihtsasti kontrollitavad



  on madala isetühjenemise tasemega, mis püsib stabiilsena kogu 
kasutusaja vältel

  on usaldusväärsed ka ekstreemsetel temperatuuridel 
(töökindlus säilib nii kõrgetel kui ka väga madalatel 
temperatuuridel, ka käivitamisel –25 °C) 

  on pika kasutuseaga tänu kõrgekvaliteetsete materjalide 
kasutamisele, sellest tulenevalt ka hea hinna-kvaliteedi suhtega

Miks peaksite alati originaal-
osadele kindlaks jääma?
Audi Originaal käivitusakud on silmapaistva jõudlusega ja ülimalt 
mugavad, sest:  

 on hooldevabad

 töökindlus on tagatud isegi temperatuuril –25 °C 

 on pika kasutuseaga

 neil on integreeritud kulumise näidik (happe taseme näidik)

  Aku energia haldussüsteem (BEM): Audi Originaal käivitusakud 
on loodud vastava mudeliga täpselt sobima. Nad tagavad 
silmapaistva soorituse kohe peale korrektset paigaldamist, sest 
sõiduki aku juhtplokki kodeeritakse sisse uue aku andmed ja 
elektrisüsteem saab hakata saadaolevat energiat kasutama.

 Audi Originaalosad
  pakuvad sama kõrget kvaliteedistandardit, kui sõiduki tootmi-

sel kasutatavad osad

  tagavad kõikide sõidukiosade sujuva koostoimimise

  tagavad tänu esmaklassilisele teostusele ja usaldusväärsusele 
võimalikult kõrge ohutuse

Et teie Audi püsiks 100% originaal!


