
Startbatteriet GRANIT 90 Ah med best. -nr. 58558838G ble sammenlignet med to førende produsenter av batterier, 
som også er OEM batterileverandør, selvfølgelig også et 90 Ah startbatteri samt et annet varemerke. 

SAMMENLIGNING
» Bestemmelse av aktuell kapasitet i henhold til  
   DIN standard EN 50342-1: 2012-10

» Beregning av den nominelle startstrøm, fra den faktiske  
   reservekapasitet i henhold til DIN standard EN 50342-1: 2012-10

» Bestemmelse av kaldstartstrøm CCA

TESTRESULTATER
BESTEMMELSE AV DEN FAKTISKE RESERVEKAPASITET CRE I HENHOLD TIL DIN EN 50342-1: 2012-10 

Ved denne prøven vises strømmengde/tid, inntil startbatteriet når den krevede standardspenning min. 10,5 V. Denne norm betyr, 
at et startbatteri lades og avlades med en spesifisert syklus. Ved et 90 Ah startbatteri er den beregnede tid 158,4 minutter, ved 
et 88 Ah startbatteri er den 154,3 minutter.

Alle de testede startbatterier  nådde den krevede tid. Imidlertid er det noen avvik i området over denne verdien, som kan sees i 
følgende tabell:

Produsent Nominell kapasitet i henhold 
til produsenten 

Reservekapasitet Fastlagt reservekapasitet Differanse i prosent %

GRANIT 90 Ah 158,4 min 192,0 min +21,3 %

OE-produsent 1 88 Ah 154,3 min 188,7 min +22,3 %

OE-produsent 2 88 Ah 154,3 min 176,3 min +14,3 %

Handelsmerke X 90 Ah 158,4 min 179,7 min +13,4 %

Her blir det tydelig, at reservekapasiteten overskrides hos alle produsenter. Dog er det kun GRANIT Parts, og en OE - produsent 
som oppnår verdier på hhv. + 21,3 % og + 22,3 %, over gjennomsnittet. Startbatteriene fra det andre merket, samt en anden 
OE-produsent ligger med nesten ti prosentpoeng tydelig lavere i den positive avvikelse.
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SAMMENFATTENDE KONKLUSJON:  
• GRANIT Startbatterier  overbeviser forhandlere, som bevist i de ovennevnte test, og med deres gode tekniske kvalitet.

• GRANIT startbatterier scorer også med en tre års garanti mot materiale- og produksjonsfeil.

• Vårt eget merkeGRANIT holder hva det lover og tilbyr et perfekt pris-/ytelsesforhold.

BEREGNING AV DEN NOMINELLE STARTSTRØM, FRA DEN FAKTISKE RESERVEKAPASITET I HENHOLD 
TIL DIN STANDARD EN 50342-1: 2012-10
 
Her beregnes den nominelle kapasitet Cn, ut fra den faktiske reservekapasitet Cre. Standarden bruker en særlig formel, 
som tar forskjellige faktorer i betraktning, som f.eks. startbatteri type.

På grunn av den direkte korrelasjon mellom den faktiske reservekapasitet Cre og de nominelle kapasitet Cn resulterer i 
følgende værdier: 

Produsent Nominell kapasitet i henhold 
til produsenten 

Reservekapasitet Fastlagt reservekapasitet Differanse i prosent %

GRANIT 90 Ah 192,0 min 105,9 min +17,7 %

OE-produsent 1 88 Ah 188,7 min 104,4 min +18,6 %

OE-produsent 2 88 Ah 176,3 min 98,5 min +11,9 %

Handelsmerke X 90 Ah 179,7 min 98,5 min +11,2 %

Også ved den faktiske nominelle kapasitet, som er et beregnet resultatet av reservekapasiteten, ses den høye kvaliteten 
av GRANIT Startbatterier. Den fungerer med det nest høyeste prosentvise avviket. GRANIT startbatteri har dermed den 
høyeste bestemte nominelle kapasiteten til startbatteriene sammenlignet. OE-produsenten som lik GRANIT Parts oppnåde 
verdier over gjennomsnittet i den første kategorien, scorer også veldig godt her.

BESTEMMELSE AV KALDSTARTSTRØM CCA 

Her ble kaldstartstrømmen bestemt før og etter de ovennevnte tests, ved hjelp av en kommersielt tilgjengelig kaldstart 
tester. Ifølge standardtest oppnås den gyldige kaldstartstrømmen, først etter den tredje ladesyklus, da de kemiske proses-
ser i startbatteriet først etterfølgende utvikler sin fulle styrke.

Til bedre oversikt, er resultatene lagt i en tabell: 

Produsent Kaldstartstrøm i henhold til 
spesifikasjon 

Kaldstartstrøm ved levering Kaldstartstrøm etter testing

GRANIT 770 A 705 A 870 A

OE-produsent 1 680 A 675 A 805 A

OE-produsent 2 740 A 710 A 820 A

Handelsmerke X 720 A 630 A 820 A

GRANIT startbatterier er også førende med hensyn til kaldstart effekt og imponerer med 705 A ved levering og 870 A 
etter test med de to høyeste verdier i det testede produktfeltet.
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