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Jungheinrich litiumioniakkujen takuu   Kerava 3.5.2018 
 
Jungheinrich antaa myymilleen ja toimittamilleen litiumioniakuille seuraavan 
suorituskykytakuun: 
 
 
1.0 TAKUUEHDOT  
 
1.1 TAKUUAIKA 

 
Jungheinrichin suorituskykytakuu litiumioniakuille on voimassa 5 vuotta riskin 
siirtymishetkestä eteenpäin tai 10.000 käyttötunnin tullessa täyteen ensiksi täyttyvän rajan 
ollessa määräävä. 
 
1.2 TAKUUN LAAJUUS  

 
Jungheinrich takaa että litiumioniakkujen kapasiteetti on 5 vuoden tai 10.000 käyttötunnin ajan 
riskin siirtymisen jälkeen vähintään 65% akun nimelliskapasiteetista. 
 
Nimelliskapasiteetti vastaa uuden litiumioniakun alkuperäistä kapasiteettia, joka on merkitty 
akun laitekylttiin. 
 
Kapasiteettiarvot määritellään mitattuna 20 – 30 Celsiusasteen ympäröivässä lämpötilassa 
tarkastetullla ja kalibroidulla mittalaitteistolla. Käyttötunnit määritellään 
akunhallintajärjestelmän (BMS, battery management system) tai vaihtoehtoisesti kiinteästi 
litiumioniakulla varustetun trukin tuntimittarista lukien.  
 
Jungheinrich vakuuttaa tämän toimintatakuun aikana tuotteemme suorituskyvyn olevan  
käyttöohjekirjan mukainen jos tuotetta käytetään normaalissa käyttössä sovitussa 
käyttöolosuhteissa ja käyttöohjekirjan mukaisesti.  
 
Jos taattu 65 prosentin kapasiteetti nimelliskapasiteetista täyden varauskierron jälkeen ei täyty 
ja/tai luvattu toimintatakuu ei täyty takuuaikana, litiumioniakku korjataan Jungheinrichin 
toimesta ja lukuun tai korvataan vähintään vastaavalla litiumioniakulla. 
 
Mahdolliset litiumioniakun korjaukset tai vaihdot takuuaikana eivät vaikuta takuun 
voimassaoloaikaan. Takuun voimassaoloaika on maksimissaan viisi vuotta eli mahdolliset 
litiumioniakun korjaukset tai vaihdot eivät uusi tai jatka takuuaikaa. 
 
 
1.3 TAKUUN EDELLYTYKSET 
 

Tämä suorituskykytakuu on voimassa seuraavissa käyttöolosuhteissa:  
 
(i) Litiumioniakkujen käyttö-, varaus- ja säilytyslämpötilat käytön aikana eivät saa 

poiketa käyttöohjekirjassa annetuista käyttölämpötilarajoista.   
(ii) Akun kapasiteetti määritellään seuraavissa olosuhteissa:  

 

 Huoneen lämpötila : 20–30°C  

 Mittaus tarkastetulla ja kalibroidulla mittauslaitteistolla 

 Akun sisälämpötila (luetaan akunhallintajärjestelmästä BMS) oltava 25-30°C  

 Varaus ja purkaminen: 

- varaus Jungheinrichin hyväksymällä varaajalla 

- Purkaminen nopeudella 0.2C 
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(iii) Suorituskykytakuu on voimassa maksimikäytöllä 200% akun 
nimelliskapasiteetista / vuorokausi.  

(iv) Kaikkia käyttöohjekirjassa mainittuja ohjeita on noudatettava. 
 
 
 
2.0 SUORITUSKYKYTAKUUN SIIRTÄMINEN 
 
Tämän Jungheinrichin myöntämän suorituskykytakuun oikeudet ovat vain litiumioniakun 
alkuperäisellä ostajalla eivätkä ne ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle.  
 

 
3.0 TAKUUN RAJOITUKSET  
 
Tämä suorituskykytakuu ei kata seuraavista syistä johtuvia vioittumisia:  
 

 Asiakkaan suorittama virheellinen kuljetus, varastointi asennus, käyttö tai 
kytkentä. 

 Muutokset, osiin purkaminen tai korjaus henkilöiden toimesta jotka eivät ole 
Jungheinrichin kouluttamia asentajia 

 Jungheinrichin olennaisten käyttöohjeiden laiminlyönnit  

 Varaajan käyttö joka ei ole Jungheinrichin hyväksymä. 

 Ulkopuoliset vaikutteet sisältäen epätavalliset fyysiset tai sähköiset kuormitukset 

(ylijännite, käynnistysvirta, salamanisku, tulva, tulipalo, onnettomuudet, jne.) 

 
4.0 TAKUUKÄSITTELY 

 
Tähän suorituskykytakuuseen liittyvät vaateet edellyttävät Jungheinrichin tekemää akun 
kuntoarviota. Yhtenä takuupäätöksen perusteena käytetään akunhallintajärjestelmään (BMS) 
tallennettua ja sieltä luettua data. 


