
SHORAI UKK 

Usein Kysytyt Kysymykset 

K. Miten Shorai LFX akut eroavat muista akuista? 

V. Shorai LFX akuissa käytetään Shorain patentoituja eXtreme-Rate Lithium Iron prismaattisia kennoja (kemia: 
LiFePO4). Shorai LFX ei sisällä myrkyllistä lyijyä eikä vaarallista happoa, eikä myöskään kehitä räjähdysherkkää kaasua, 
kuten perinteiset lyijyakut. Verrattuna lyijyakkuihin, Shorai LFX akut ovat huomattavasti kevyempiä, 
itsepurkautuminen on hitaampaa, eivät sulfatoidu (eli eivät vahingoitu kun varastoidaan käyttämättömänä), ja ovat 
ympäristöystävällisiä. 

Markkinoilla on muitakin akkuvalmistajia jotka tarjoavat litium-akkuja moottoriurheilukäyttöön. Kaikki muut 
valmistajat paitsi Shorai käyttävät akuissaan alun perin akkutyökaluihin tarkoitettuja lieriömäisiä kennoja. Shorai LFX 
prismaattiset kennot toimivat paremmin käynnistysakkuna seuraavista syistä: 

Ensinnäkin, lieriömäisiä kennoja on saatavana ainoastaan yhden kokoisena, joka asettaa rajoituksia akkujen koolle ja 
muotoilulle. Tästä syystä akkujen sijoittaminen voi olla vaikeaa, tai akut ovat liian korkeita tai leveitä. LFX prismaattiset 
kennot sen sijaan ovat suorakulmaisia paketteja joiden muoto voidaan suunnitella sopimaan hyvin akkukoteloon. 
Niinpä Shorai LFX akut sopivat suoraan useimpiin akkukoteloihin – ja jos akku on joltakin mitaltaan alkuperäistä 
pienempi – akun mukana toimitetaan helppokäyttöisiä liimapintaisia vaahtomuovilevyjä. Näiden avulla akku voidaan 
asentaa tukevasti muutamassa minuutissa. Ei tarvetta sahoille, leikkureille eikä ilmastointiteippivirityksille. 

Seuraavaksi käyttötarkoitus. Vaikka akkutyökalu-kenno jaksaa pyörittää konetta, niitä ei alun perin ole tarkoitettu 
antamaan suurta virtapurkausta jota vaaditaan käynnistysakulta. Tästä syystä suorituskyky käynnistyksessä on 
heikompi ja kenno vahingoittuu enemmän jokaisessa startissa. Shorai LFX kennot on sen sijaan suunniteltu alun 
perinkin käynnistysakkukäyttöön, ja ne valmistetaan Shorain omassa tehtaassa tiukan laatukontrollin alaisena. Shorai 
LFX kennoja on käytetty eräissä erittäin vaativissa suurta virtaa vaativissa projekteissa ympäri maailman, kuten 
lentokoneissa, veneissä, sukellusveneissä, sähkömagneettisissa aseissa yms. Lyhyesti sanottuna, Shorai LFX kennot on 
alusta asti suunniteltu käytettäväksi suurta virtaa antavana starttiakkuna jolla on pitkä käyttöikä ja hyvä suorituskyky. 
Myös toimintalämpötila-alue on suurempi kuin akkutyökalu-kennoilla. 

Viimeiseksi laatuvalvonta. Kaikki Shorai LFX akut on valmistettu Shorain omassa ISO 9000:2008 sertifioidussa 
tehtaassa. Raaka-aineet hankitaan Taiwanista, joka mahdollistaa tasalaatuisten ja luotettavien kennojen 
valmistamisen. Kaikki yksittäiset kennot läpikäyvät laatutarkistuksen joka kestää 6 viikkoa. Tämä testiperiodi on 2-4 
kertaa pidempi kuin kilpailijoilla ja myös kalliimpi, mutta sen ansiosta valmiiden akkujen laatu on parempi. Uskomme 
että asiakkaamme osaavat arvostaa tuotteiden hyvää laatua ja varmaa toimivuutta.  

K. Miksi Shorai LFX akut ovat halvempia kuin muut litium-akut? 

V. Shorai LFX akut valmistetaan Shorain omassa tehtaassa suurina tuotantomäärinä, kokeneen valmistustiimin 

toimesta. Tehokas toiminta vähentää valmistuskustannuksia ja hyvien yhteyksien ansiosta voimme tarjota 

kilpailukykyisen hinnan verrattuna lyijyakkuihin ja halvemman hinnan kuin muilla litium-akkuvalmistajilla. 

K. Miten Shorai LFX "PBeq AHr" kapasiteetti vertautuu lyijyakkujen Ah luokitukseen? 

V. Ensinnäkin, on ymmärrettävä että käynnistysakun tärkein tehtävä on luovuttaa suuri virtamäärä lyhyessä ajassa 
(paljon ampeereja käynnistyshetken ajan) jolloin ajoneuvo käynnistyy. Jotta se olisi mahdollista, akun sisäisen 
resistanssin (vastuksen) täytyy olla pieni. Jos kaikki muut muuttujat pidetään vakiona, mitä suurempi on akun 
kapasiteetti, sitä parempi on sen käynnistyskyky.  

Lyijyakkujen valmistajat ovat tästä syystä käyttäneet Ah-luokitusta ilmaisemaan käynnistyskykyä, joka on hieman 
harhaanjohtavaa. Ah-luokitus perustuu kuormitukseen pienellä purkuvirralla joka ei siis kerro akun kyvystä antaa 
suurta käynnistysvirtaa lyhytaikaisesti. Todellisessa käynnistystilanteessa suorituskyky on huomattavasti alhaisempi 
kuin Ah-luokitus antaa ymmärtää. Ja koska lyijyakut alkavat sulfatoitua kun pienikin osa kapasiteetista on käytetty, ja 
sisäinen resistanssi kasvaa kun akkua puretaan, käytettävissä oleva kapasiteetti saattaa olla vain 20% valmistajan 
ilmoittamasta Ah-arvosta.  Suuri purkuvirta käynnistyksessä ei ainoastaan vahingoita lyijyakkua, se myös saattaa 
aiheuttaa käynnistyksen epäonnistumisen koska jännite laskee liian alas.  



Shorai LFX akut perustuvat täysin erilaiseen kemiaan. Sen lisäksi että niiden sisäinen resistanssi on ainoastaan 1/3 
vastaavan kapasiteetin omaavasta lyijyakusta, ne ovat myös ylivertaisia syväpurkaus (deep cycle) akkuja. Shorai LFX 
akun sisäinen kokonaiskapasiteetti on 1/3 ilmoitetusta “PBeq” kapasiteetista. Esimerkiksi LFX18 12V akuissa on 6Ah 
litium-kennosto. Mutta kennoja voidaan purkaa 80%:iin asti ilman vaurioita ja silti käynnistyskyky säilyy. Niinpä 
käytettävissä oleva kapasiteetti LFX18 12V akussa on suurempi tai vastaa 18Ah-luokitettua lyijyakkua. Shorai LFX akut 
tarjoavat siis paremman käynnistyskyvyn ja huomattavan painonsäästön. Shorai “PBeq AHr” (lyijyakkuvastaavuus) 
luokituksen avulla käyttäjät voivat siis verrata hyvin erilaisia akkutyyppejä keskenään valitessaan käyttökohteeseensa 
sopivaa akkua. 

K. Miten LFX "CCA" kylmäkäynnistysvirta vertautuu lyijyakkujen Ah luokitukseen? 

V. CCA luokitus on lyijyakkuvalmistajien toinen tapa yrittää ilmaista akun käynnistyskykyä. Valitettavasti arvo 
ilmoitetaan yleensä “puolet nimellisjännitteestä” periaatteella. Se tarkoittaa siis, että akku antaa kyseisen virran 7,2V 
jännitteellä, joka ei ole kovinkaan käyttökelpoinen arvo koska 7,2V ei riitä käynnistämään ajoneuvoa…  

Joka tapauksessa, CCA arvo ei tarkoita että sen verran virtaa otettaisiin akusta. Esimerkiksi ajoneuvo jossa käytetään 
200A CCA akkua, tarvitsee yleensä käynnistykseen 45~80A akulta. Se mitä CCA arvo todellisuudessa kertoo, on jännite 
joka akulta saadaan käynnistyshetkellä. Korkeampi CCA arvo tarkoittaa että akku tuottaa suuremman jännitteen 
ajoneuvon vaatimalla käynnistysvirralla. Shorain LFX akut kykenevät tuottamaan 9V jännitteen 5-sekunnin ajan 
ilmoitetulla CCA virralla (käytännössä keskimääräinen jännite on jopa korkeampi, jos käynnistys kestää 30 sekuntia). 
Mutta toisin kuin lyijyakkuvalmistajien CCA arvo, Shorain ilmoittama CCA arvo on tarkoitettu kertomaan 
käynnistyskyvystä käytännön tilanteessa. Todellisilla käynnistysvirroilla – jotka alitavat aina reilusta CCA arvon, Shorai 
LFX luovuttaa jopa 2 volttia suuremman jännitteen kuin vastaavan CCA arvon lyijyakku. Virta yksinään ei käynnistä 
ajoneuvoa, vaan virta x jännite = käynnistysteho. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voit kertoa Shorai LFX:n CCA 
arvon 1,5:llä kun vertaat käynnistyskykyä lyijyakkuun. Esimerkiksi Shorain 270A CCA LFX18 antaa suunnilleen saman 
käynnistystehon kuin 405A CCA lyijyakku (ja tämäkin koskee vain laadukkaita valmistajia, mittaustemme mukaan 
useiden halvimpien lyijyakkujen CCA arvot eivät todellisuudessa pidä lähellekään paikkaansa). 

K. Voinko käyttää lyijyakuille tarkoitettua laturia Shorai LFX akun lataamiseen? 

V. Kyllä. MUTTA, jos laturissa on automaattinen “sulfatoinnin poisto” tai “elvytystoiminto” jota ei voi kytkeä pois 
päältä, niin silloin sitä EI SAA käyttää Shorai LFX akun lataamiseen. Paras laturi Shorai LFX akuille on Shorain BMS01. 
BMS01:ssä on Shorai LFX akkuihin sopiva 5-napainen liitin, jonka avulla laturi tarkkailee, diagnosoi ja tasapainottaa 
yksittäiset kennot latauksen aikana. BMS01 laturissa on myös varastointia varten optimoitu lataustila joka takaa 
parhaan käyttöiän ja suorituskyvyn Shorai LFX akulle.  
 
Jos haluat mitata akussa jäljellä olevan kapasiteetin esimerkiksi varastoinnin aikana, voit hyödyntää seuraavaa 
taulukkoa josta selviää lepojännitteen suhde akun varaustilaan. (Lepojännite mitataan akun ollessa irti ajoneuvosta, 
tai kun virrankulutus on alle 200mA.) Shorai LFX akun varaustilan pitäisi pysyä aina yli 20%. Käytä tarkistamiseen 
hyvälaatuista jännitemittaria ja lataa akkua aina kun varaustila laskee alle 50%:n. Jos omistat Shorai BMS01 laturin, 
voit kytkeä sen akkuun kiinni ja valita ”Store” käyttötilan jolloin laturi huolehtii varauksen ylläpidosta automaattisesti.  
 

Lepojännite (V) Lepojännite (V) Jäljellä oleva 
kapasiteetti 12V Eq LFX 6V Eq LFX 

14,340 7,170 100% 

13,300 6,650 90% 

13,270 6,635 80% 

13,160 6,580 70% 

13,130 6,565 60% 

13,116 6,558 50% 

13,104 6,552 40% 

12,996 6,498 30% 

12,866 6,433 20% 

12,730 6,365 10% 

9,200 4,600 0% 

Huom! Älä anna lepojännitteen laskea 12,86V 
(12V LFX) tai 6,43V (6V LFX) alapuolelle 

 
  



K. Pitäisikö minun käyttää ylläpitolaturia? 

V. Lyhyt vastaus on: “Vain jos sinun on pakko”. Useimmat moottoripyöräilijät ovat tottuneet liittämään lyijyakun 
laturiin aina kun ajoneuvo on käyttämättömänä pidemmän ajan. Shorai LFX akkujen itsepurkautuminen on erittäin 
vähäistä, (keskimäärin kuudes- tai seitsemäsosa verrattuna lyijyakkuihin). Shorai LFX akut eivät sulfatoidu ja ovat 
ylivertaisia syväpurkaus akkuja, joka tarkoittaa sitä että Shorai LFX akku jaksaa käynnistää ajoneuvon vaikka varaustila 
olisi laskenut melko alas. Tästä syystä useimpien käyttäjien ei tarvitse käyttää ylläpitolaturia. Laturi kuluttaa aina 
jonkin verran energiaa ja aina on mahdollista että laturi ei toimikaan, joten paras käytäntö on olla käyttämättä laturia 
jos siihen ei ole tarvetta.  
 
Täyteen ladattu Shorai LFX akku voidaan pitää varastoituna jopa yli vuoden ajan ja silti kapasiteetti riittää 
käynnistykseen eikä vaaraa akun vahingoittumisesta ole. Tästä syystä, jos ajoneuvo ei kuluta virtaa kun virtalukko on 
OFF asennossa, ylläpitolataaminen on turhaa. Korkeintaan akku kannattaa ladata 6 tai 12 kuukauden välein, riippuen 
varastointipaikan lämpötilasta (kylmä varasto on paras kaikille akuille). Useimmat vanhemmat ajoneuvot ja cross/atv 
eivät kuluta virtaa kun avain on OFF asennossa.  
Uudemmissa ajoneuvoissa virrankulutus voi olla suurtakin vaikka virtalukko on OFF asennossa kellon, hälyttimen ja 
moottorinohjauksen takia. Siinä tapauksessa muutaman tunnin ajo kuukaudessa pitäisi riittää akun ylläpitoon eikä 
ylläpitolaturia tarvita. Jos tiedät että ajoneuvo jää käyttämättömäksi useampien viikkojen tai kuukausien ajaksi, voit 
kytkeä akkuun ylläpitolaturin tai irrottaa maajohdon akusta seisonnan ajaksi. Joka tapauksessa voit käyttää 
jännitemittaria ja lepojännite/kapasiteetti taulukkoa varaustilan tarkkailuun ja ladata akkua mikäli varaustila laskee 
alle 50%:n.  
 

K. Olen kuullut että litium-akut toimivat huonosti pakkasessa, pitääkö se paikkansa?  

V. On totta, että lämpötilan laskiessa litium-kennojen sisäinen resistanssi kasvaa nopeammin verrattuna lyijyakkuihin. 
Mutta litium-kennot myös reagoivat paremmin kylmässä tehtävään käynnistys-yritykseen. Lyijyakun resistanssi kasvaa 
jokaisella käynnistys-yrityksellä kunnes se ei enää jaksa pyörittää konetta ollenkaan. Jos taas Shorai LFX akku ei jaksa 
käynnistää konetta ensimmäisellä yrityksellä, seuraava yritys onkin jo paljon tehokkaampi koska ensimmäinen yritys 
lämmitti akkua jolloin Shorai LFX akku luovuttaakin enemmän virtaa. Käynnistysteho kasvaa jokaisella yrityksellä 
kunnes kone käynnistyy. 
 
Shorai LFX akut toimivat paljon paremmin kylmässä kuin muut litium-akut, johtuen eXtreme-kennojen matalammasta 
sisäisestä resistanssista. Useimmat laitteet käynnistyvät normaalisti ensimmäisellä yrityksellä jos lämpötila on yli -7°C. 
Kylmässä starttaamista voi helpottaa pitämällä esimerkiksi ajovaloja päällä jonkin aikaa ennen ensimmäistä 
käynnistys-yritystä jolloin akusta otettava pieni virta lämmittää akkua ja pienentää akun sisäistä resistanssia. 
Suositeltava lämmitysaika riippuu lämpötilasta. Esimerkiksi +5°C lämpötilassa jo 30 sekunnin lämmitys parantaa 
käynnistystehoa, -17°C valoja kannattaa pitää päällä 4~5 minuuttia. Näin ensimmäinen käynnistys on tehokkaampi ja 
se myös parantaa akun kestoikää. Myös muita virrankuluttajia voi käyttää akun lämmitykseen, kuten lämpökahvoja, 
radiota jne… 
 

K. Voidaanko Shorai LFX akut hävittää normaalijätteen mukana? 

V. Se riippuu paikallisista säädöksistä. Shorai LFX akut täyttävät Eurooppalaisen RoHS standardin joka liittyy 
ympäristöturvallisuuteen ja eivät sisällä lyijyä. Tarkista paikalliselta viranomaiselta onko LiFePO4 akuille järjestetty 
keräystä. Pura akun varaus ennen hävittämistä käyttämällä esimerkiksi 12V polttimoa kunnes valo ei enää pala. 
 

K. Voidaanko Shorai LFX akku asentaa mihin tahansa asentoon? 

V. Kyllä. Shorai LFX akut eivät sisällä nesteitä. 
 

K. Kuinka pitkä on Shorai LFX akun käyttöikä? 

V. Tämä asia riippuu monesta tekijästä. Pahimmassa tapauksessa lyijyakku kestää vain muutamia viikkoja ja parhaissa 
tapauksissa noin 7 vuotta (parasta laatua olevat akut jatkuvassa käytössä). Käyttäjäkokemuksia on monenlaisia näiden 
ääripäiden välillä. Tutkimustemme mukaan lyijyakkujen käyttöikä on keskimäärin 2,5 – 3 vuotta. Samoissa 
olosuhteissa uskomme että Shorai LFX akun käyttöikä on noin kaksinkertainen, eli 5 – 6 vuotta. Ihanteellisissa 
olosuhteissa käyttöikä voi olla jopa 8 – 10 vuotta. Koska Shorai LFX akut eivät sulfatoidu ja itsepurkautuminen on 
vähäistä, uskomme että käyttöikä pitenee useimmilla käyttäjillä jotka välillä seisottavat ajoneuvojaan ja eivät halua tai 
pysty käyttämään ylläpitolaturia. 
 

  



K. Naparuuvit ovat liian lyhyet koska ajoneuvossani on paksut kaapelikengät. Mitä 
voin tehdä? 

V. Aluksi tarkista nettisivuillamme olevat asennusohjeet (http://www.shoraipower.com/Guides.html). Niissä 
neuvotaan kuinka voit käyttää vaahtomuovisuikaleita akunnapojen alla jolloin mutterit nousevat ylemmäs 
helpottamaan kiinnitystä. Jos se ei riitä, kiinnitysruuvien kierre on M5x0,8. Vastaavia ruuveja löytyy mistä tahansa 
rautakaupasta, joten voit mallin avulla hakea sopivan mittaisen. Kannattaa ostaa myös muutama aluslevy, joita voit 
käyttää, mikäli uusi ruuvi onkin liian pitkä ja osuu akkuun kiristettäessä. 
 

K. Valmistaako Shorai akkuja myös autoihin tulevaisuudessa? 

V. Tällä hetkellä emme suunnittele tekevämme autoihin tarkoitettuja akkuja, emmekä varsinaisesti suosittele 
käyttämään Shorai akkuja autoissa, koska niitä ei ole siihen tarkoitukseen sertifioitu. Uskomme kuitenkin että jotkut 
käyttäjät voivat kokeilla isompia Shorai LFX akkuja myös autoissaan omalla riskillään esimerkiksi harrastekäytössä. 
Akkuja on myös mahdollista kytkeä rinnan jolloin saavutetaan suurempi kapasiteetti. 
 
 

http://www.shoraipower.com/Guides.html

