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Batterigiganten Exide vinder Volvo Car Corporations kvalitetspris
Exide Technologies har modtaget Volvo Cars Quality Excellence-prisen (VQE). Exide
producerer originalt udstyr og eftermarkedsbatterier på flere fabrikker i Europa og
lancerede for nylig en næste generations produktionslinje til Start-Stop AGM (Absorbed
Glass Mat) på anlægget i Poznań i Polen.

Exide-medarbejdere i Poznań modtager Volvo Cars Quality Excellence-prisen
For at opfylde VQE-kravene skal leverandørernes fabriksanlæg udmærke sig inden for
følgende områder: systemer, produktionsprocesser og løbende resultater samt effekt på
kundeanlæg og anbefalinger fra kunder. Exide har opfyldt kravene i hver eneste
kategori.
Som producent af originalt udstyr arbejder Exide sammen med mange af verdens
førende bilmærker. De har investeret millioner i R&D og produktion og har nogle af de
mest avancerede værktøjer og maskiner i industrien. Virksomheden producerer klassens
bedste start-stop-batterier, som omfatter Start-Stop AGM og Start-Stop EFB (Enhanced
Flooded Battery) produkter.
"Denne pris giver en høj grad af anerkendelse for præstationer af en ensartet høj
kvalitet," sagde en repræsentant for Volvo. "At lancere et næste-generations batteri
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med succes på så kort tid, og alligevel opnå bemærkelsesværdig produktkvalitet, er
rigtig godt."
"Vi er meget glade for at have vundet prisen. Vores team i Poznan leverer enestående
resultater, og det er fantastisk at se dem modtage anerkendelse for deres arbejde,"
siger Michael Ostermann, President EMEA hos Exide Technologies. "Vi forsyner Volvo
med vores nyeste generation af Start-Stop EFB-batterier. Disse batterier giver markant
forbedrede ladebetingelser og livscyklus og er blandt de mest avancerede i industrien."

Om Exide Technologies
Exide Technologies har aktiviteter i mere end 80 lande og er én af verdens største producenter af blybatterier.
Selskabets har fire globale koncerner: Transportation Americas, Transportation Europe og Rest of World, Industrial
Energy Americas, Industrial Energy Europe og Rest of World, der tilbyder en bred vifte af produkter og tjenester
indenfor oplagret elektrisk energi til industri- og transportsektoren.
Transportation-divisionen leverer original- og reservedele til biler, entreprenørmaskiner, lastbiler, landbrugs- og
marinefartøjer, og nye teknologier til hybridbiler. Industrial Energy-divisionen leverer batterier og ladere til bl.a.
telekommunikationssystemer, nødstrømsanlæg, UPS, DC-installationer, trucks, rengøringsmaskiner samt andre
erhvervskøretøjer. Mere information om Exide Technologies findes på: www.exide.dk
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