AM FOST NOMINALIZATI CA FURNIZOR DE BATERII PENTRU
NOUL DUSTER, INCEPAND CU ANUL 2017

CE POT SA FAC PENTRU A EXPLOATA CORESPUNZATOR BATERIA
SI A-I PRELUNGI DURATA DE VIATA?

ROMBAT a fost nominalizat ca furnizor de baterii pentru un nou
proiect de autoturisme ce va intra in productia de serie la
Automobile Dacia din Octombrie 2017. Noile vehicule din cadrul
acestui proiect sunt destinate pietelor din Europa, Euromed,
Asia, Eurasia, Africa si America.
Marcile sub care se vor vinde noile modele sunt atat Dacia cat si
Renault.

• Verificati bateria constant, la un interval de circa 6 luni, vizual culoarea hidrometrului (ochiului magic);
• La intrarea in sezonul rece faceti o verificare a bateriei la unul
dintre service-urile ROMBAT si, in cazul in care este nevoie, faceti
chiar si o incarcare de cateva ore pe redresor;
• In cazul in care rulati cu masina doar pe distante scurte se
recomanda verificarea si incarcarea bateriei;
citeste mai departe >>>

Martie 2016

www.rombat.ro

AUDIT CU RENUME LA ROMBAT

Nils Maurer, februarie 2016

O renumita firma producatoare de automobile a efectuat un
audit pentru calificarea firmei ROMBAT ca potential furnizor de
baterii.
Raportul primit in urma auditului/vizitei a fost unul favorabil
ROMBAT. Raportul a vizat procesele de fabricatie, calitatea produselor si managementul proiectelor pentru care am fost contactati.
Calificarea ca si furnizor pentru acest client va duce la intrarea firmei
ROMBAT intr-o noua era.

COLABORAREA CU ALEX FILIP CONTINUA SI IN ACEST AN

Alex Filip, dublu campion national la doua roti motrice si campion national in competitia dedicata masinilor cu tractiune pe doua
roti, s-a remarcat in anul 2015 prin originalitate, viteza, succes si perseverenta, fiind cel mai bun pilot roman in Campionatul European
de Raliuri 2015.
Principalele rezultate in anul 2015 au fost:
LOCUL 7 – Sata Rally Acores ERC3
LOCUL 2 – Transilvania Rally 2WD
LOCUL 1 – Sibiu Rally Challenge 2WD
LOCUL 7 – Barum Czech Rally Zlin ERC3
LOCUL 1 – Rallye International du Valais ERC 3
LOCUL 1 – ATA Racing Show 2WD
Programul lui Alex Filip din anul 2015 a inclus si participarea la ATA Racing Show , unde a castigat duelul pe asfalt in competitia 2 WD,
punand astfel capat unui sezon excelent, atat la nivel international cat si pe plan intern.
ROMBAT s-a hotarat sa continue colaborarea cu Alex Filip, anul 2016 anuntandu-se a fi un an de exceptie, acesta remarcandu-se prin
evolutie, datorita noului model Renault Clio R3T.

ROMBAT ARE UN NOU PARTENER
Incepand cu luna martie 2016, avem un nou partener pe piata din Marea Britanie.
Dynamic Batteries Services Limited face parte acum din Grupul Metair , fiind unul din principalii distribuitori de baterii auto din Marea Britanie.
Compania s-a concentrat initial pe fabricarea bateriilor auto si foarte curand a castigat o reputatie de invidiat pentru excelenta calitate a produselor sale.
Primele baterii industriale au fost produse in anul 1966 pentru SATS Diesel Locomotive electronice. Fabricarea bateriilor stationare a urmat in anul 1967.
Acest parteneriat ne va permite sa ne consolidam si dezvoltam pozitia in una din cele mai importante piete din EUROPA.
Este inca o dovada de recunoastere a marcii ROMBAT si a produselor sale.

ROMBAT A DAT STARTUL CAMPANIEI AGRICOLE DE PRIMAVARA!
Campania de comunicare ROMBAT din cadrul campaniei agricole de primavara are ca mesaj principal, MERGI MAI DEPARTE CU
ROMBAT. In centrul comunicarii se situeaza noile baterii TERRA Heavy Duty cu SuperEndurance Technology avand un nivel superior de
performanta.
Campania se adreseaza fermierilor si agricultorilor, posesorilor de utilaje agricole, pe care ii informam in primul rand, ca bateriile
ROMBAT TERRA au o durata de viata de 3 ori mai mare (evaluata in cicluri de incarcare - descarcare).
De asemenea, aceste baterii au performante electrice excelente atestate in laborator si pot fi exploatate in conditii extreme, avand o
rezistenta superioara la coroziune si la vibratii.
Campania se deruleaza pe mai multe medii: online, print, radio Antena Satelor.
Aici poti asculta spotul radio.
Noile baterii TERRA de la ROMBAT vor veni cu siguranta in ajutorul fermierilor si agricultorilor.
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