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PROIECTUL „VIZITA CLIENTILOR LA FABRICA ROMBAT” IUNIE, 2017
ROMBAT a fost din nou gazda partenerilor nostri, de data aceasta ne-am intalnit cu reprezentanti ai companiiilor din judetele Gorj,
Mehedinti si Sibiu. Participarea la acest proiect reprezinta o oportunitate de a acumula cat mai multe informatii legate de bateriile
noastre dar si de a vedea la fata locului cum se produce o baterie ROMBAT.
Invitatii nostri au fost intampinati de catre Directorul General, dl. Ioan Repede si de Directorul de Marketing si Vanzari, dl. Eduard Croitoru, care
i-au introdus in universul ROMBAT. Apoi, dl. Ernest Csapo - Martinescu, Doctor in Inginerie Electrica, a explicat noua tehnologie de productie a bateriilor si diferentele dintre aceasta noua generatie de baterii si alte baterii de pe piata.
Dl. Cristi Dumitru, Area Sales Manager, ne-a declarat:
precedenti, am hotarat continuarea acesteia si in 2017.

In urma succesului de care s-a bucurat aceasta actiune in anii

Am colaborat la aceasta actiune cu directorii firmelor partenere ROMBAT, Inami si Arvin. O mare parte din succesul
acestei actiuni li se datoreaza si profit de aceasta ocazie pentru a le multumi pentru sustinere si ajutor.

Cristi Dumitru,
Area Sales Manager ROMBAT

Invitatii nostri, parteneri ai distribuitorilor ROMBAT din judetele Gorj, Mehedinti si Sibiu, au primit cu deschidere invitatia
de a participa la acest proiect, considerand ca vor acumula cunostinte necesare in activitatea lor. Majoritatea promoveaza marca ROMBAT de la inceputurile afacerii lor pe piata auto. Acest eveniment a avut scopul de a-i apropia si mai

mult de marca ROMBAT. In urma feedback-ului primit la finalul vizitei am constatat ca acest obiectiv a fost realizat. Unele dintre mesajele primite
au fost surprinzatoare, de exemplu: „acum putem fi profesori pentru clientii nostri”.
Cele mai apreciate lucruri in aceasta vizita au fost: informatiile noi despre bateriile EFB si AGM-VRLA si sistemul computerizat de producere si verificare a bateriilor.
Pe langa informatiile acumulate, vizitarea oraselor Bistrita si Alba Iulia, a fost deasemenea apreciata de participantii la acest eveniment.
Le multumesc tuturor colegilor mei care s-au implicat si au contribuit la succesul acestei actiuni.

ROMBAT A PARTICIPAT LA ATBS 2017
Auto Total Business Show (ATBS) 2017 a fost un eveniment total. Pe langa faptul ca cea de-a 6-a editie de anul acesta a inregistrat
un numar record de vizitatori - 40.000, ATBS a reunit cei mai importanti 130 de producatori si furnizori de piese auto si accesorii,
ramanand cea mai mare expozitie din domeniul auto, din Romania. Felicitari, ATBS!
Ca de fiecare data, ne-am bucurat sa participam la acest targ, sa interactionam cu vizitatorii, sa intalnim foarte multi copii pasionati de
domeniul auto.
Alaturi de noi, la standul ROMBAT, a fost prezent pilotul de raliuri Alex Filip, dublu campion national 2WD. Cei pasionati de raliuri au facut
poze si au stat de vorba cu Alex, au primit autografe. Copiii au fost pur si simplu fascinati de intalnirea cu un pilot adevarat. Multumim,
Alex!
Pentru vizitatorii ATBS, am organizat pe durata celor doua zile, o tombola la fiecare doua ore, castigatorii primind prin tragere la sorti cate
o baterie ROMBAT Premier. Felicitari castigatorilor!
Multumim tuturor celor care ne-au vizitat si anul aceasta la standul ROMBAT, furnizori, vizitatori, pasionati si copii! Va asteptam si la
editiile viitoare! Pana atunci, ramanem la dispozitia dvs. Oricand aveti nevoie, va invitam sa ne solicitati informatii referitoare la bateriile
ROMBAT. Putem sa va facem recomandari referitoare la bateria potrivita atat pentru gama auto cat si pentru cea heavy duty. Nu uitati
ca exista o baterie ROMBAT pentru fiecare masina!

CE TREBUIE SA STIM DESPRE INLOCUIREA BATERIILOR START/STOP
Ce face un sistem Start/Stop?
Sistemul Start/Stop opreste si reporneste automat motorul pentru a reduce timpul de activitate al acestuia,
reducand astfel consumul de carburant si emisiile de noxe.
Ce baterii pot fi utilizate pe aceste masini?
Dinu Zinveli,
Inginer Service si Garantii ROMBAT

Pe masinile dotate cu acest sistem se pot monta doar baterii speciale care sunt proiectate pentru a sustine
pornirile si opririle multiple, de aceea nu se pot folosi bateriile conventionale.

Bateria asigura energie constanta pentru toate functionalitatile in timpul procesului Start/Stop. Ea alimenteaza totul – de la sistemul de
aprindere la sistemele electrice cu functionare continua ale masinii si sistemele de confort de la bord.
Majoritatea masinilor produse actualmente sunt dotate cu functionalitatea Start/Stop.
Rombat a dezvoltat tehnologii pentru a fabrica baterii pentru aceste automobile. Tehnologiile dezvoltate de catre ROMBAT sunt:
• AGM (Absorbent Glass Mat) pentru vehiculele avansate cu sistem Start/Stop si franare regenerativa
• EFB (Enhanced Flooded Batteries) pentru vehiculele cu sistem Start/Stop conventionale.

Exista doua modalitati pentru inlocuirea bateriilor, in functie de tipul autovehiculului:
• Demontarea si montarea bateriei cu mentinerea alimentarii consumatorilor cu ajutorul unui aparat conectat fie prin mufa OBD / EOBD (On-board diagnostics) fie prin bricheta, ca si in exemplul de mai jos. Aceasta
metoda se poate utiliza doar in cazul masinilor fara BMS (Battery Management System).
• Demontarea si montarea bateriei cu sau fara mentinerea alimentarii urmata de validarea bateriei pe
masina si resetarea codurilor de eroare cu ajutorul unui aparat asemenea celui din poza alaturata.
Atat pentru diagnosticarea bateriilor, cat si pentru stergerea codurilor de eroare si validarea noii baterii pe masina, vom pune la dispozitie
incepand din toamna acestui an, un aparat dedicat, ROMBAT.
Pentru automobilele Dacia cu tehnologie Start/Stop echipate din fabrica cu baterii EFB de prima dotare ROMBAT, exista urmatoarea
echivalare:

Aplicatie

Prima dotare (OEM/)

ROMBAT EFB After Market

DACIA LOGAN Start & Stop si
DACIA DUSTER Start & Stop

L2 EFB 60 Ah 510 A (EN)
L3 EFB 70 Ah 720 A (EN)

L2 EFB 60 Ah 560 A (EN)
L3 EFB 70 Ah 650 A (EN)

Bateriile pe automobilele Dacia pot fi inlocuite fara a necesita resetarea codurilor de eroare, deci prin modalitatea clasica de inlocuire.
Este recomandata, in schimb, mentinerea tensiunii de alimentare a computerului de bord caz in care nu mai este necesara introducerea
codului Radio-casetofonului si nici nu se reseteaza alte sisteme.

ZIUA ROMBAT
Si anul acesta Ziua ROMBAT si-a atins obiectivul principal, acela de a aduce impreuna toti angajatii ROMBAT impreuna cu familiile lor.
Prezenta atat a celor mari cat si a celor mici, a facut ca aceasta zi sa rasune de zambet si frumos, de bucurie si multumire chiar si in scurta
repriza de ploaie.
Si pentru ca dupa ploaie vine soarele din nou... ne-am bucurat impreuna pana la finalul petrecerii.
LA MULTI ANI, ROMBAT! La multi ani, colegilor nostri si tuturor partenerilor ROMBAT!
Multumim tuturor pentru sustinere!

CE TREBUIE SA VERIFICI LA MASINA TA INAINTE DE A PLECA IN CONCEDIU
ROMBAT va recomanda sa verificati bateria inainte de a pleca in vacanta!
Stiai ca bateria ta are mai mult de suferit vara decat iarna? Caldura verii poate accelera reactiile chimice ale
bateriei provocand supraincarcari care pot scurta durata de viata a bateriei, de aceea este bine sa mergeti
la un service auto pentru o verificare rapida si pentru a preintampina eventuale probleme.
Vacanta placuta!
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