
Ianuarie 2019 www.rombat.ro

 Multumim tuturor soferilor pentru incredere si pentru aprecieri! Bateria Premier are 3 ani GARANTIE, SuperEndurance Technology, 
o durata de viata mai mare cu 150% fata de vechea generatie (durata de viata este masurata in cicluri de incarcare-descarcare) si curenti 
de demaraj, conform celor mai noi cerinte ale producatorilor de automobile. Toate acestea fac ca bateria PREMIER sa se bucure in                  
continuare de un real succes in randul conducatorilor auto. 

Va invitam sa o testati si dumneavoastra, indiferent de masina pe care o detineti! Exista o baterie ROMBAT pentru orice tip de masina si 
orice buget. Afla mai multe informatii pe: www.rombat.ro

BATERIA PREMIER, CEA MAI VANDUTA BATERIE ROMBAT

 Verificati bateria constant, la un interval de circa 6 luni. Puteti 
face acest lucru chiar si dvs. observand culoarea hidrometrului          
(ochiului magic).

La intrarea in sezonul rece faceti o verificare a bateriei la unul din ser-
vice-urile Rombat si in cazul in care este nevoie faceti chiar si o incar-
care de cateva ore pe redresor.

In cazul in care mergeti cu masina rar sau doar pe distante scurte va 
recomandam verificarea si incarcarea bateriei.

Utilizati doar consumatorii prevazuti de fabrica si evitati ca acestia sa 
fie conectati direct pe baterie.

In cazul unei descarcari accidentale a bateriei, incarcati bateria in cel 
mai scurt timp pe un redresor.

  Sunt foarte bucuros ca ne aflam inaintea unui nou sezon competi-
tional in care vom participa exclusiv la raliuri internationale agreate de 
FIA. Toti partenerii echipajului nostru ne-au confirmat continuarea 
proiectului ceea ce ma face sa cred ca avem o relatie solida si de lunga 
durata. Sunt mandru ca ROMBAT se afla alaturi de noi in etapele de la 
Cluj (5-6 mai) din sudul Frantei, Antibes (18-20 mai) la Sibiu 
Challenge (17-18 august) si din Elvetia (19-21 octombrie).

La toate acestea se vor alatura evenimente de public speaking, condu-           
cere defensiva, demonstratii auto sau prezente inedite pentru elevi in
‘Saptamana altfel’.

Vreau sa multumesc ROMBAT pentru cel de-al 4-lea an in care ne                     
acorda incredere si ne vom lupta pentru un rezultat sportiv bun in Tour 
European Rally 2018.

Multumim si noi, Alex! Felicitari pentru tot! Iti dorim sa ai un an 
extraordinar si mult succes in tot ceea ce faci!

ALEX FILIP: „MULTUMESC, ROMBAT, PENTRU INCREDERE!”

 Actionam pe aceasta piata din anul 1998. A fost un drum lung si greu dar cu siguranta atunci cand este vorba despre pastrarea in 
siguranta a mediului inconjurator orice efort merita. Impreuna cu furnizorii si transportatorii respectam cerintele legale de colectare si 
reciclare. Prin aceasta activitate contribuim la protectia mediului inconjurator si economia resurselor. Aproximativ 30.000 de tone de 
baterii uzate sunt plasate anual pe piata Romaniei. Bateria acida cu plumb nu are impact asupra mediului cand este in exploatare, insa 
bateria uzata are impact negativ dacă nu este dirijata spre o retea de colectare-valorificare. Nu suntem singurul colector, dar suntem cu 
siguranta cel mai mare.

Recuperarea plumbului si a polipropilenei din baterii uzate la punctul de lucru Rebat din Copsa Mica se face folosind BAT (Best Available 
Technology). Folosirea acestei tehnologii ne permite sa obtinem si aprobarea de import baterii uzate sau transfer baterii uzate din UE.

Daca aveti o baterie uzata, indreptati-va cu incredere spre reteaua de colectare-valorificare ROMBAT. Mai multe informatii puteti citi aici: 
www.rombat.ro/ro/companie/rebat/

ROMBAT ESTE PRIMUL COLECTOR DE BATERII UZATE DIN ROMANIA

CUM SA UTILIZEZI CORECT BATERIA PENTRU A-I PRELUNGI DURATA DE VIATA

Mai este doar o luna de iarna. In curand, prega-
tim solul pentru semanat si facem primele 
munci pe camp. Este bine sa stiti ca bateriile 
TERRA Heavy Duty cu SuperEndurance Tech-
nology, vin in sprijinul fermierilor, agricultorilor 
si posesorilor de utilaje agricole, avand un nivel 
superior de performanta: 

     •   o durata de viata de 3 ori mai mare decat 
generatia precedenta (evaluata in cicluri de 
incarcare – descarcare)
     •   performante electrice excelente atestate 
in laborator
     •   sunt proiectate pentru exploatare in con-
ditii extreme
     •   au rezistenta superioara la coroziune si la 
vibratii

Aceste baterii sunt construite utilizand cea mai 
avansata tehnologie  de fabricatie a bateriilor 
flooded implementata la compania noastra.

BATERIILE HEAVY DUTY DE LA ROMBAT SUNT PREGATITE PENTRU 
RECOLTE BOGATE

Bateria nr. 1 în România

 Anul 2018 a reprezentat pentru ROMBAT  un nou an de succes pe piata romaneasca. Dupa 3 ani de crestere consecu-
tiva a volumelor de baterii ROMBAT , am reusit ca si in 2018 sa crestem in cota de piata, chiar daca piata totala de baterii 
din Romania a fost in regres. Acest lucru reprezinta o noua dovada a faptului ca strategia pe care am ales sa mergem in 
urma cu 3 ani a dat rezultate. A fost un an in care am continuat sa fim alaturi de Clienti si de Parteneri. Am organizat vizite 
la fabrica cu magazine din intreaga tara, am continuat procesul de branding a unor magazine importante, am fost prezenti 
la toate cele 3 evenimente Auto Total Business Show, am pastrat o politica constanta de pret in conditiile in care au existat 
turbulente majore pe piata materiilor prime si a utilitatilor si am pastrat garantia de 3 ani la bateriile din gama Premier. 

CUM A FOST ANUL 2018?

Toate aceste elemente ne-au ajutat sa ne consolidam pozitia de lider pe piata din Romania si ne dau incredere ca ascensiunea ROMBAT  va conti-
nua si in 2019. Multumim cu aceasta ocazie tuturor angajatilor, partenerilor nostri, magazinelor partenere si clientilor, cei care fac cu totii din 
ROMBAT  bateria nr 1 in Romania        Costel Trinca, National Sales Manager

 In principiu, responsabilitatile noastre sunt aceleasi, difera de la an la an mediul concurential, care este in continua 
schimbare. Obiectivul nostru, al Managerilor de zona si al echipei AM Ro este pastrarea pozitiei de lider a Rombat SA, in 
producerea si comercializarea bateriilor auto. M-am confruntat cu o concurenta puternica care a folosit fiecare nisa pentru 
a-si promova si vinde bateriile auto proprii. Am identificat si analizat actiunile concurentei - promovarea bateriilor proprii, 
campanii de vanzare si actiuni post vanzare, actiuni menite sa le creasca cota de piata, apoi am venit cu propuneri pentru 
a contracara aceste actiuni, pentru a concepe campanii motivationale pentru distribuitori si pentru revanzatori, astfel incat 
clientul final sa achizitioneze o baterie ROMBAT  calitativ superioara la un pret competitiv. Am cautat sa consiliez si sa mo-

tivez cat mai bine distribuitorii si USG-urile ROMBAT cu care colaborez, pentru ca impreuna sa ne indeplinim obiectivele comune.
Sunt convins ca si in 2019 Rombat SA isi va pastra pozitia de lider de piata in domeniul producerii si vanzarii bateriilor auto.       -  Costel Balan, 
Area Sales Manager

 Provocari, satisfactii si loc de mai bine, acestea au fost ingredientele anului 2018. Concurenta este din ce in ce mai 
puternica, iar comportamentul clientilor este intr-o continua schimbare. Acestia au inceput sa ia decizii informate, astfel 
incat succesul nostru este asigurat de calitatea bateriilor produse, de apropierea fata de client si de anticiparea nevoilor 
sale. Pentru inca un an de succes, multumesc tuturor partenerilor nostri pentru rezultatele excelente care confirma iar si 
iar ca bateria Rombat este bateria Nr. 1 in Romania!        Cosmin Munteanu, Area Sales Manager

 Anul 2018 a inceput in forta pentru mine cu noi provocari in zona mea de acoperire (Sud Est-ul Romaniei). Aceste 
provocari au avut ca subiect atat dezvoltarea si redresarea Centrelor de Distributie cat si discutiile cu vanzatorii de baterii, 
incercand a le explica de ce trebuie sa vanda catre clientul final baterii ROMBAT . Acest lucru a insemnat in anul 2018 peste 
3.000 de ore de lucru si peste 45.000 km parcursi in Sud Est-ul Romaniei. Buna colaborare dintre Distribuitorii Rombat 
(Centrele de Distributie ROMBAT  din zona Sud – Est) si ROMBAT  a dus la performante bune in 2018, peste cele din 2017.

Tin sa multumesc pe aceasta cale tuturor colegilor care m-au ajutat la aceste performante cat si reprezentantilor                     Tin sa multumesc pe aceasta cale tuturor colegilor care m-au ajutat la aceste performante cat si reprezentantilor                     
Distribuitorilor ROMBAT  din zona mea de activitate.

Privim cu intelepciune spre 2019 fiind pregatiti pentru noi provocari in a mentine bateria Rombat acolo unde este pozitionata in acest moment. 
Nu mai este un secret pentru nimeni ca “ROMBAT  este Bateria nr. 1 in Romania”.” LA MULTI ANI, ROMANIA!        Iulian Corhana,  Area Sales Manager

 2018 a fost un an in care challenge-urile au fost antrenante inca de la inceput. Deoarece veneam dupa 3 ani con-
secutivi de crestere a vanzarilor, a fost o provocare sa gasesc solutii pentru a continua trendul ascendent. Cu multa perse-
verenta si daruire din partea partenerilor ROMBAT  cu care am colaborat, am reusit si in acest an sa indeplinesc cea mai 
mare parte din obiective. Cea mai importanta sustinere a venit din faptul ca noile baterii ROMBAT  si-au confirmat calitatea 
si sunt apreciate de clientii nostri. Le multumesc inginerilor ROMBAT  care au proiectat baterii de calitate si pentru masinile 
de generatie mai veche, dar si pentru masinile de ultima generatie cu sistem start-stop. Ma bucur ca fac parte din echipa 
de marketing si vanzari care a promovat bateriile ROMBAT  cu SuperEndurance Technology.
Intru in anul 2019 cu ideea de a depune constant eforturi pentru a imbunatati calitatea serviciilor oferite clientilor nostri si de a promova in                   
continuare Bateria nr 1 in Romania.        Cristi Dumitru,  Area Sales Manager

 Anul 2018 a fost un an oarecum diferit fata de anii trecuti. Piata este mai educata, consumatorii au cerinte mai 
mari, iar competitorii se straduiesc sa fie mai prezenti pe piata. Dar, ca de obicei, ROMBAT a facut fata provocarilor, pentru 
ca, desi suntem un concern cu traditie, suntem de asemenea deschisi spre tot ceea ce este nou, spre adaptare si dezvol-
tare. Am reusit sa deschidem usi noi in directia bateriilor speciale si am starnit interesul partenerilor nostri in acest sens. 
A fost greu, dar poate tocmai din aceasta cauza a fost mai frumos si mai satisfacator.
ROMBAT inseamna munca de echipa, inseamna oameni si colectiv, inseamna “impreuna”. Pentru ca impreuna reusim sa 
mentinem brandul ROMBAT drept cel mai cunoscut si mai de succes brand in domeniu. Sunt onorat sa fac parte dintr-un 
colectiv asa de dedicat si sunt sigur ca activitatea din anii urmatori isi va pastra trendul ascendent.       Claudiu Cezar Radu,  Area Sales Manager

 In cazul in care constatati ca masina porneste tot mai greu sau 
nu mai porneste, va recomandam sa urmati urmatorii pasi:

I. Daca bateria este prevazuta cu hidrometru (ochi magic):

Verificati in primul rand hidrometrul (ochiul magic) de pe capacul             
bateriei, veti observa o anumita culoare: verde, negru sau alba.

a. In cazul In care observati culoarea verde, starea bateriei este buna. 
Daca totusi observati probleme la pornire, va recomandam sa va 
prezentati la cel mai apropiat service autorizat ROMBAT.

Pentru a gasi cel mai apropiat service, utilizati linkul: 
www.rombat.ro/ro/service-rombat  

b. In cazul in care observati culoarea neagra, inseamna ca bateria este 
in stare descarcata si se recomanda incarcarea acesteia pe redresor, 
timp de 24 ore (in cazul in care detineti redresor) sau va recomandam 

CUM PROCEDEZ IN CAZUL IN CARE AM PROBLEME CU BATERIA?

Sunt astfel dimensionate incat sa asigure o ciclare profunda si intensa a bateriilor, conform cerintelor standardului european 
EN50342-1:2015, ceea ce garanteaza o durata de viata marita pe autovehiculele grele: camioane long currier, autobuze transport per-
soane, si foarte multe aplicatii pe autovehicule speciale din agricultura si off road.

Bateriile se bazeaza pe tehnologia de realizare a gratarelor stantate, de mari dimensiuni, iar pastarea maselor active se realizeaza                   
simultan pe ambele fete ale placilor, ceea ce elimina riscul curbarii placilor in timpul functionarii si previne scurtcircuitele, prelungind 
astfel semnificativ durata de viata a bateriilor.

Fixarea mecanica a grupurilor in celulele bateriilor si utilizarea separatorilor din polietilena cu impaslitura din fibra de sticla (glas matt) 
contribuie de asemenea la performantele exceptionale ale bateriilor ROMBAT Heavy Duty cu SuperEndurance Technology.

sa va prezentati la un service autorizat ROMBAT. In situatia in care decideti sa incarcati dumneavoastra bateria, puteti merge, dupa incar-
care, la un service ROMBAT pentru a o verifica. Daca problema nu s-a rezolvat prin incarcare, pasul urmator este verificarea bateriei la un 
service autorizat ROMBAT Se recomanda si o verificare a instalatiei electrice pentru detectarea eventualelor supraconsumuri, dereglari 
ale releului de incarcare sau probleme ale “alternatorului”.

c. In cazul in care, in urma verificarii, observati culoarea alba va recomandam sa va prezentati la cel mai apropiat service ROMBAT pentru 
verificarea detaliata a bateriei.

II. In cazul in care bateria nu este prevazuta cu hidrometru, va recomandam sa va prezentati la cel mai apropiat service ROMBAT pentru 
verificarea acesteia.


