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MII DE KILOMETRI PARCURSI IN 11 ANI, ALATURI DE ROMBAT
La 04.12.2008 am cumparat un Logan de la reprezentanta Dacia Militari. Astazi cand scriu, pe masina am aceeasi baterie. Undeva pe la
5 ani si apoi pe la 7 am mai pus putina apa distilata. Masina are acum 73500 km. Si la doua saptamani de stationare cand o pornesc pleaca din
prima cheie care este foarte scurta. Cand va "deceda" tot de la ROMBAT voi pune pe masina. Buni meseriasi!!! Mi-a facut placere sa va dau acesta
informatie.
C.C.
Multumim Domnului Constantin Carstea din Bucuresti, pentru povestea impartasita. Asteptam in continuare povestile dumnevoastra!

SERVICE/GARANTII ROMBAT. TRAINING-URI LA NIVEL NATIONAL PENTRU
VALIDAREA BATERIILOR START & STOP

Pentru a ne asigura ca partenerii nostri ofera cele mai bune servicii clientilor, am demarat o ampla campanie de training-uri la nivel
national, in toata reteaua de service-uri ROMBAT. Campania a vizat utilizarea corecta a aparatului iMAT. Acest dispozitiv valideaza
bateria dupa inlocuire si reseteaza codurile de eroare legate de baterie. De asemenea, permite vizualizarea înlocuirilor anterioare.
Pentru a realiza aceasta actiune, a fost intocmit un plan de instruire documentat, apoi cu ajutorul unui autoturism s-au accesat toate
facilitatile oferite de aparatul de validare. Colegul nostru, inginerul de service, Ankidim, a pregatit documentatia tehnica necesara, a
actualizat soft-ul aparatului si s-a implicat si in sustinerea training-urilor interne si a actiunilor practice pentru aprofundarea
informatiilor, de catre personalul de la biroul Service - Garantii Bistrita (responsabil de fiecare zona a tarii).
Colegii nostri CTC-isti, Dumitru, Petru si Petru Pavel au vizitat service-urile partenere si au realizat in perioada februarie-aprilie 2019,
training-uri individuale cu angajatii acestora. Cu ajutorul aparatul iMAT s-au realizat multiple validari si resetari.
Multumim partenerilor ROMBAT si colegilor nostri, implicati in aceasta actiune de instruire! Felicitari pentru calificarea obtinuta in lucrari de
service – garantii la autoturismele echipate cu dispozitive Start-Stop.
Iacob Petru Mester, After Sales Service Manager

BATROM – O POVESTE DE SUCCES
BATROM SRL este unul dintre cei mai importanti furnizori de baterii auto ROMBAT pentru Cluj si alte orase din Transilvania. Cu o
vechime de peste 18 ani pe piata acumulatorilor auto, si nu numai, BATROM are o echipa de specialisti ce va pot asigura consultanta in
alegerea unei baterii auto potrivite pentru masina dvs. Daca doriti sa achizitionati un acumulator auto ROMBAT, sa beneficiati de service
si servicii in garantie si postgarantie - centrul BATROM va sta la dispozitie. BATROM este de asemenea si centru de preluare pentru
acumulatori auto vechi in Cluj.
Va invitam sa urmariti un scurt film de prezentare legat de activitatea colegilor nostri de la BATROM, pe care ii felicitam pentru
profesionalism si le dorim mult succes in continuare!
https://drive.google.com/file/d/11Ix5h5LLRPQk2N18PrUWluLc1hLLMKai/view?usp=drive_web

ROMBAT A PARTICIPAT LA ATBS SIBIU
Pe 16 martie, ROMBAT a participat la Auto Total Business Show Sibiu, alaturi de cei mai importanti producatori si furnizori de
pieseauto de pe piata nationala si internationala.
Ca de fiecare data, a fost o experienta unica, am interactionat cu furnizori, producatori si vizitatori ai targului. Pe durata evenimentului,
ROMBAT a oferit prin tragere la sorti, o baterie PREMIER la fiecare 2h.
Pe scurt, evenimentul a insemnat:
• Peste 3.200 de vizitatori
• 60 de producatori de piese auto si echipamente de service
• Conferinte tematice si workshop-uri
• Discounturi unice si pachete promotionale in exclusivitate
• Training-uri si demonstratii tehnice precum si concursuri
• Branduri exclusive
• Noi tehnologii prezentate in premiera
Evenimentul ATBS Sibiu a fost un succes din toate punctele de vedere. Inca de la primele ore ale diminetii ne-am bucurat de vizita la standul ROMBAT, a partenerilor nostri si ai Auto Total. Am avut surpriza sa discut cu persoane venite de la
300 km departare de Sibiu. Majoritatea clientilor au laudat calitatea bateriilor ROMBAT si au punctat ca le recomanda cu
incredere.
Cele 2 campanii organizate la stand, “Castiga o baterie la fiecare 2 ore”si “Bicicleta electrica - cadou”, au fost foarte apreciate
de vizitatori. Ii felicit pe Partenerii nostri de la Auto Total pentru organizare si astept cu interes ATBS Bucuresti care va fi cu
siguranta, asa cum ne-am obisnuit in fiecare an, un eveniment important al pietei auto din Romania.
Cristi Dumitru, Area Sales Manager
Standul ROMBAT a fost un punct de reper important in cadrul ATBS Sibiu 2019. Numarul mare de vizitatori a confirmat
din nou povestea de succes a bateriilor ROMBAT. Am avut ocazia sa interactionez atat cu cei care comercializeaza bateriile
ROMBAT, cu utilizatorii finali, cat si cu potentiali clienti, acestia aratand un interes deosebit pentru gama de baterii Start &
Stop. Felicitari organizatorilor si asteptam cu interes o noua provocare.
Cosmin Munteanu, Area Sales Manager
Va multumim pentru vizita dumneavoastra!
Felicitari Ad Auto Total pentru inca un eveniment organizat impecabil.
In curand revenim cu informatii despre urmatoarele editii ATBS din tara!

ALEX FILIP A INCEPUT SEZONUL COMPETITIONAL, CU O VICTORIE IN RALLY
ANTIBES CÔTE D'AZUR
Impreuna cu Bogdan Iancu, copilotul sau, Alex Filip s-a impus la categoria TER2WD si incepe cu dreptul un sezon in care si-a
propus sa-si apere titlul cucerit anul trecut in competitia europeana la categoria masinilor cu tractiune pe doua roti.
Mi-am dorit de foarte multa vreme sa particip la o etapa de raliu din Franta pentru ca majoritatea partenerilor nostri sunt companii franceze
Orange, Renault, Michelin, ALD si Isostar, iar ROMBAT este foarte prezent pe piata din Franta, echipand numeroase modele ale constructorilor
francezi, asa ca am un stimulent in plus pentru a obtine un rezultat bun.
Rally Antibes Côte d'Azur este unul dintre cele mai spectaculoase raliuri pe asfalt din Campionatul Frantei si stiam ca va fi o etapa dificila pentru
noi, cu drumuri total atipice fata de cele pe care mai concurasem, cu un asfalt diferit, mult mai aderent si consumator de pneuri , a spus Alex
Filip, inaintea startului.
Conditiile meteo de pe munte au facut si mai provocatoare aventura noastra. La asta s-a adaugat si o problema tehnica. Cu vreo 4 – 5 kilometri
inainte de finalul specialei a cincea am simtit ca nu ma mai pot baza pe frana. Etrierul stanga fata s-a fisurat si am ramas fara lichid. Nu s-a pus
niciodata problema sa abandonam asa ca am continuat raliul, asumandu-ne riscurile aferente. Pe PS6, cu o lungime de 23 de kilometri, am mers
doar cu frana de mana pe o ploaie torentiala, iar la final am mai avut inca 50 de kilometri de parcurs pe sectorul de legatura. Chiar daca am pierdut
timp, totul s-a terminat cu bine.” a continuat Alex Filip, la finalul primei zile din Rally Antibes Côte d'Azur.
Si in ziua a doua a plouat torential pe parcursul celorlalte 6 probe speciale din program, dar dupa peste 211 kilometri parcursi, Alex Filip si Bogdan
Iancu au terminat pe prima pozitie in TER2WD si pe locul 3 la categoria R3.
Ma bucur ca am reusit sa termin pe podium cu modelul Renault Clio R3T si ca ne intoarcem acasa cu maximum de puncte in lupta pentru un nou
titlu in TER 2WD. Urmatoarea etapa din TER la care vom participa va fi Transilvania Rally, dar pana atunci incerc sa gasesc resursele necesare
pentru a lua startul si la etapa din Belgia , a mai adaugat Alex Filip.
Felicitari, Alex! Felicitari, Bogdan! Mult succes in continuare!

MONTAREA CORECTA A BATERIEI
Montarea corecta presupune indeplinirea urmatoarelor cerinte:
Scoaterea din functie a tuturor consumatorilor electrici
Suprafetele de contact electric ale bornelor bateriei si ale papucilor de
prindere a cablurilor se vor curata de oxizi pana la aparitia luciului metalic,
apoi vor fi protejate cu vaselina neutra antiacida.
Fixarea papucilor pe borne se realizeaza ferm, fara producere de deteriorari
mecanice.
Se vor utiliza numai papuci de prindere corespunzatori realizarii unui
contact electric bun.
Ordinea de conectare in circuit: intai borna pozitiva si apoi cea negativa cu
legare la masa.
La autovehiculele cu alimentarea la 24Vcc este obligatoriu ca cele doua
baterii inseriate sa fie identice constructiv, ambele functionale si cu aceeasi
stare de incarcare (aceeasi densitate si tensiune la borne).
Se interzice la autovehiculele cu alimentarea la 24Vcc, cuplarea directa la
bornele oricarei baterii a unor consumatori de 12 V.
Pentru alimentarea acestora se va recurge la utilizarea unui convertor
24Vcc / 12Vcc
RECOMANDARE: In cazul defectarii uneia dintre baterii este indicata
inlocuirea ambelor baterii!
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