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ROMBAT MAI APROAPE DE CLIENTII DIN FRANTA

Incepand cu luna Iunie a acestui an, am dat startul unei colaborari cu un furnizor de 
servicii logistice in Franta ce ne va permite sa furnizam servicii de tipul distributie, 
depozitare si paletizare pentru aderentii mici ai colaboratorului nostru francez. Astfel, 
livrarea la destinatie se va efectua in maximum 72 ore de la plasarea comenzii. Este un 
proiect pilot ce va putea fi extins in viitor si pentru alti clienti, fiind dovada faptului ca 
avem forta si energia sa raspundem provocarilor de viitor ale pietei auto. 

4.500 DE LIKE-URI PE PAGINA OFICIALA DE FACEBOOK ROMBAT

Suntem bucurosi si mandri sa va anuntam ca Pagina Oficiala de 
Facebook ROMBAT a adunat 4.500 de aprecieri! Multumim tuturor 
prietenilor care sunt alaturi de noi si care ne urmaresc zi de zi in 
lumea ”social media”.

Bateria nr. 1 în România

 ROMBAT inseamna 36 de ani de energie, 36 de ani de expe- 
rienta in producerea acumulatorilor, iar bateria PREMIER inseamna 
cea mai buna oferta calitativa facuta de societatea noastra catre 
clientii nostri. Capacele cu dopuri “push in” care asigura etansarea 
totala a bateriei, gratarele pozitive stantate din aliaj PbCa care ajuta 
la eliminarea posibilitatilor de scurtcircuit al placilor si curentul de 
pornire mai mare cu 30% fata de clasa Cyclon fac ca ROMBAT              
PREMIER sa fie o baterie fiabila cu durata de viata sporita si, in mod 
implicit, cu extra-garantie. Rezultatele vanzarilor in primele 8 luni ale 
anului 2016 comparativ cu primele 8 luni ale anului 2015 dovedesc 
nu doar increderea pe care o are ROMBAT in performantele bateriei 
PREMIER, ci si increderea pe care o au clientii nostri in acest produs. 
Astfel, daca in anul 2015 cresterea a fost de 25.9%, in anul 2016   
cresterea a fost de 40%.

ROMBAT A FOST PREZENT LA AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2016
In perioada 13 - 17 septembrie 2016 a avut loc Automechanika Frankfurt, cel mai mare targ din lume dedicat sectorului auto, care in 
acest an a gazduit 4.820 de expozanti si 136.000 de vizitatori, pe lista caruia regasindu-se si ROMBAT, in calitate de participant.

Pe parcursul celor 5 zile, producatorii de componente auto din intreaga lume si-au expus produsele, si-au gasit contacte noi pe piata de 
profil, s-au prezentat celor care au trecut “pragul” acestui targ si au descoperit ultimele noutati din domeniu.

Participarea la acest targ a reprezentat pentru ROMBAT ocazia de a-si promova noua generatie de baterii cu SuperEndurance Technology 
si noua imagine de brand in cadrul unui eveniment de talie mondiala. Spre bucuria noastra, stand-ul ROMBAT a fost vizitat de un numar 
considerabil de reprezentanti ai companiilor din toata lumea, contacte cu potential de dezvoltare, fiind, in acelasi timp, locul de intalnire 
si cu partenerii existenti din Germania, Franta, Marea Britanie, Spania si Italia. Atmosfera din cadrul pavilionului expozitional ROMBAT a 
fost una dinamica si de incredere, data nu doar de calitatea si numarul vizitatorilor, ci si de organizarea desavarsita a acestui eveniment 
important si bifat de marii producatori si furnizori internationali. 
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"RADIOGRAFIA" UNEI BATERII DE SUCCES – ROMBAT PREMIER

    
 Bateria ROMBAT PREMIER este intr-adevar povestea de succes a companiei noastre din ultimul an. La acest 
succes putem spune ca au contribuit atat calitatea incontestabila a bateriei, comportarea in teste dar si in exploata- 
rea reala, campania media de care s-a bucurat si de care se bucura in continuare, garantia de 3 ani, cat si INCREDEREA 
pe care ne-au acordat-o clientii nostri, alegand bateria ROMBAT PREMIER. Toate aceste lucruri au facut din bateria 
PREMIER cea mai vanduta baterie ROMBAT din ultimul an, ceea ce a dus la cresteri de volum de peste 40% ale acestei 
baterii. Avem o promisiune fata de clientii ROMBAT prin care ne angajam sa facem eforturi continue de imbunatatire 
a calitatii produselor noastre si de crestere a gradului lor de satisfactie. Bateria ROMBAT PREMIER este o dovada clara 
a faptului ca ne ducem la indeplinire aceasta promisiune si ne mandrim cu faptul ca putem oferi clientilor nostri un 
produs romanesc la cel mai inalt grad de calitate, comparabil cu alte branduri recunoscute la nivel modial.Costel TRINCA

AfterMarket Sales Manager Romania

 Bazat pe tehnologia de fabricatie de ultima ora in domeniul fabricatiei bateriilor de acumulatoare acide cu 
plumb (gratare laminate/stantate cu rama din aliaj plumb-calciu, malaxor planetar pentru prepararea pastei, pastare 
pe ambele fete ale placilor), bateriile din brand-ul PREMIER se pot caracteriza doar la superlativ prin cuvintele: eficien-
ta, performanta, calitate.
Bateria PREMIER face parte din gama de varf a ROMBAT  si acopera gabaritele de baterii pentru autoturisme (car) de 
tip L si LB definite conform standardului EN50342-2.
Constructia bateriilor PREMIER se bazeaza pe un proiect tehnic inovativ, foarte bine echilibrat din punct de vedere 
functional. 
Testele de laborator efectuate conform noului standard european EN50342-1:2015 garanteaza o durata de viata 
normala de peste 5 ani de functionare a bateriei pe autoturisme: consum de apa extrem de redus W4 = sub 4g/Ah la 
60  C timp de 42 zile, o mentinere a incarcarii dupa o stocare de 21 zile la 40  C, care asigura indeplinirea celei mai ridicate cerinte C2 - la demaraj 
rapid la rece -18  C cu un curent de 0.6*CCA si o tensiune peste 8,5V dupa 30 secunde fata de minimul 7.2V cerut, adica +18% mai mult; testele 
de anduranta in cazul ciclarii profunde de peste 170 cicluri de 50% DOD la temperatura de 40  C confirma indeplinirea si depasirea cerintei E2 – 
o crestere de peste 75% fata de bateriile obisnuite disponibile pe piata.

Participarea la acest targ a reprezentat pentru ROMBAT ocazia de a-si promova noua generatie de baterii cu SuperEndurance Technology
si noua imagine de brand in cadrul unui eveniment de talie mondiala. Spre bucuria noastra, stand-ul 
considerabil de reprezentanti ai companiilor din toata lumea, contacte cu potential de dezvoltare, fiind, in acelasi timp, locul de intalnire 
si cu partenerii existenti din Germania, Franta, Marea Britanie, Spania si Italia. Atmosfera din cadrul pavilionului expozitional 
fost una dinamica si de incredere, data nu doar de calitatea si numarul vizitatorilor, ci si de organizarea desavarsita a acestui eveniment 
important si bifat de marii producatori si furnizori internationali. 

Eduard CROITORU
Sales and Marketing Director 

 Editia 2016 a targului Automechanika Frankfurt a fost mai buna decat precedenta, 
avand mai multi vizitatori, din mai multe tari. La stand-ul ROMBAT am avut o crestere 
importanta a numarului vizitatori. Acest lucru s-a datorat atat noii identitati vizuale, cat si 
noilor game de baterii.
Toate acestea nu fac decat sa intareasca rezultatele foarte bune de pe piata Germaniei, 
unde avem o cota de piata semnificativa. 

Ernest-Elöd CSAPÓ-MARTINESCU
Ph.D. in Electrical Engineering Senior 
Technical Adviser Product Design & 
Development 
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