
W teście porównano akumulator rozruchowy GRANIT 90 Ah o numerze artykułu 58558838G z akumulatorami 
rozruchowymi 88 Ah od dwóch wiodących producentów, którzy zaopatrują również przemysł samochodowy oraz 
z akumulatorem rozruchowym 90 Ah innej marki. 

PORÓWNANIE CECH
» Określenie rzeczywistej rezerwy mocy Cre  

   zgodnie z normą DIN EN 50342-1:2012-10

» Obliczenie pojemności nominalnej Cn z rzeczywistej  

   pojemności rezerwowej Cre zgodnie z normą DIN EN 50342-1:2012-10

» Określenie prądu rozruchu na zimno CCA

WYNIKI TESTÓW
OKREŚLENIE RZECZYWISTEJ REZERWY MOCY CRE ZGODNIE Z NORMĄ DIN EN 50342-1: 2012-10 

Podczas tego testu określa się rzeczywisty czas, w którym akumulator rozruchowy osiągnie wymagane przez normę napięcie 
odcięcia 10,5 V. Norma przewiduje ładowanie i rozładowywanie akumulatora rozruchowego w określonych cyklach. W przypadku 
akumulatora rozruchowego 90 Ah obliczony przedział czasu wynosi 158,4 minuty, a dla 88 Ah - 154,3 minuty.

• Wszystkie testowane akumulatory osiągają wymagany przedział czasowy. Istnieją jednak pewne odchylenia w zakresie  
  powyżej tej wartości, co widać w poniższej tabeli:

Producent Nominalna pojemność 
wg producenta 

Wymagana rezerwa mocy Obliczona pojemność 
rezerwowa

Odchylenie w %

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

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

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

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

Tutaj widać już wyraźnie żeże rezerwa mocy jest przekroczona w akumulatorach wszystkich producentów. Jednak wyłącznie 
akumulatory rozruchowe marki GRANIT oraz producenta OE osiągają wartości wyraźnie powyżej średnie. Odpowiednio 
wynoszą one + 21,3 % i + 22,3 %. Przy akumulatorze rozruchowym innej marki oraz produkcie innego producenta OE 
odchylenie wyniosło prawie dziesięć procent - a więc znacznie mniej.
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Porównanie produktów zostało przeprowadzone  
przez laboratorium Centrum Transferowego  
Steinbeis na zlecenie GRANIT PARTS.



 

PODSUMOWANIE WNIOSKÓW:  
• Akumulatory rozruchowe GRANITprzekonują do siebie, jak wskazały powyższe badania, wysoką jakością techniczną.

• Kolejną zaletą produktu GRANIT jest trzyletnia gwarancja na wady materiałowe i produkcyjne.

• Marka własna GRANIT to gwarancja najwyższej jakości oraz optymalnego stosunku ceny do jakości.
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OBLICZENIE POJEMNOŚCI NOMINALNEJ CN Z RZECZYWISTEJ POJEMNOŚCI REZERWOWEJ CRE 
ZGODNIE Z NORMĄ DIN EN 50342-1:2012-10

A Cn jest obliczana na podstawie rzeczywistej rezerwy mocy Cre. Norma przewiduje do tego celu specjalną formułę, 
uwzględniającą różne czynniki, takie jak np. rodzaj akumulatora rozruchowego.

Na podstawie bezpośredniej korelacji między rzeczywistą pojemnością rezerwową Cre i pojemnością nominalną Cn ustalo-
ne zostały następujące wartości: 

Producent Nominalna pojemność 
wg producenta 

Wymagana rezerwa 
mocy

Obliczona  
pojemność rezerwowa

Odchylenie w %

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

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

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

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

Również rzeczywista pojemność nominalna, która arytmetycznie wynika z mocy rezerwowej, świadczy o wysokiej 
jakości akumulatora rozruchowego GRANIT. W teście akumulator GRANIT uzyskał w tym zakresie drugie co do 
wielkości odchylenie procentowe. Akumulator rozruchowy GRANIT charakteryzuje się zatem najwyższą obliczoną 
pojemność znamionową wśród porównywanych akumulatorów rozruchowych. Akumulator od producent OE, który wraz 
z akumulatorem GRANIT najwyraźniej zaznaczył swoją przewagę w pierwszej kategorii, również w tym porównaniu wypa-
da bardzo dobrze.

OKREŚLENIE PRĄDU ROZRUCHU NA ZIMNO CCA: 
Prąd rozruchu na zimno został zmierzony przed i po powyższych testach za pomocą powszechnie stosowanego testera 
prądu rozruchu na zimno. Zgodnie z normą wiążący wynik dla prądu rozruchu na zimno jest osiągany dopiero podczas 
testu po trzecim cyklu ładowania, ponieważ dopiero wtedy, ze względu na zachodzące procesy chemiczne, akumulator 
rozruchowy osiąga swoją pełną moc.

Dla lepszej  wizualizacji, wyniki przedstawiono w zbiorczej tabeli: 

Producent Prąd rozruchu na zimno zgodnie 
ze specyfikacją 

Obliczony prąd rozruchu na 
zimno w momencie dostawy

Obliczony prąd rozruchu na 
zimno po teście

GRANIT 770 A 705 A 870 A

Producent OE 1 680 A 675 A 805 A

Producent OE 2 740 A 710 A 820 A

Marka X 720 A 630 A 820 A

Akumulator rozruchowy GRANIT zaznacza swoją przewagę również pod względem właściwości zimnego rozruchu. 
Uzyskane wyniki testów - prąd rozruchu zimno o wartości 705 A przy dostawie i prąd rozruchu na zimno o wartości 
870 A po przeprowadzeniu badaniu to dwie najwyższe wartości, uzyskane podczas porónywania poszczególnych 
produktów.


