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IOSIF URECHE SUSTINUT DE ROMBAT – CLUB MOTO 
CRAZY SNAILS   

In perioada 1 aprilie – 11 septembrie 2016 se desfasoara 
circuitul de motociclism viteza – RoSBK, iar ROMBAT il 
sprijina in cadrul acestei competitii pe pilotul bistritean Iosif 
Ureche, membru al clubului moto Crazy Snails. In palmare-
sul pilotului Iosif Ureche se numara:
• Locul II Dunlop Romanian Superbike - Clasa Regina SBK 

ROMBAT VA PARTICIPA LA TARGUL AUTO TOTAL BUSINESS SHOW

Pe 11-12 iunie 2016 va avea loc, la Bucuresti, Auto Total Business 
Show, cea mai mare expozitie de piese auto din Romania, iar 
ROMBAT va participa la acest eveniment care,  intr-o perioada 
scurta de timp, a devenit unul dintre momentele cele mai asteptate 
de catre producatorii de piese auto si de pasionatii de acest dome-
niu. 
Va asteptam cu drag sa vizitati standul nostru si sa va bucurati de 

Bateria nr. 1 în România

AM LANSAT NOUL CATALOG DE PRODUSE ROMBAT
 Va prezentam noul catalog ROMBAT in care veti gasi informatii suficiente si edificatoare referitoare la bateriile noastre cu                   
SuperEndurance Technology. 

ZIUA PORTILOR DESCHISE PENTRU PARTENERII ROMBAT CONTINUA SI IN 
ACEST AN
 Prima vizita la fabrica din acest an a avut loc in data de 12 mai 2016, aceasta vizita reprezentand continuarea proiectului ZIUA 
PORTILOR DESCHISE pentru partenerii ROMBAT sau parteneri ai Distribuitorilor ROMBAT.
Ca si anul trecut, aceasta actiune a inceput cu vizita clientilor din zona de Sud- Est. 
De asemenea, proiectul va continua cu prezenta clientilor si din celelalte zone ale tarii.
Principalul obiectiv al acestei actiuni este de a vedea clientii nostri, comerciantii de baterii ROMBAT, ce inseamna cu adevarat fabrica de 
acumulatori ROMBAT, care este procesul de fabricare al acestora si care sunt noutatile cu privire la baterii.
In urma acestei vizite, participantii au ramas placut impresionati, multumind pentru cele doua zile si laudand des actiunea companiei 
ROMBAT.
Feedback-ul vizitatorilor a fost unul relevant:

ALEX FILIP SI BOGDAN IANCU AU URCAT PE PODIUM IN RALIUL GRECIEI

 Alex Filip si Bogdan Iancu au luat startul, in premiera, cu modelul Renault Clio R3T in Acropolis Rally, etapa a treia din Campionatul 
European de Raliuri (ERC). Echipajul romanesc a reusit sa termine cea mai dura etapa din ERC pe pozitia a treia, la categoria ERC3, dedi-
cata masinilor cu tractiune pe doua roti.

Aflat la prima cursa internationala cu modelul Renault Clio R3T, Alex Filip a avut o strategie conservatoare si a incercat sa evite penele 
de cauciuc sau alte probleme tehnice. “Au fost multe portiuni unde puteam jura ca ma aflu la Raliul Sibiului pe cunoscutele probe speciale 
Crinti, Gatu Berbercului sau Santa. Am parcurs de doua ori si cea mai lunga proba de macadam pe care am concurat vreodata, de peste 
33 km, si sunt foarte incantat de noul Renault Clio R3T. Nu am avut niciun fel de probleme tehnice si astfel am putut sa testam diferite 
setari ale noii masini de curse si sa acumulam experienta importanta pentru etapele viitoare”, a continuat Alex Filip.

Pentru Alex Filip si Bogdan Iancu urmatoarea provocare din Campionatul European de Raliuri va fi etapa din Polonia, a saptea a sezonu-
lui, programata in perioada 4 – 6 august.

citeste mai departe >>>citeste mai departe >>>

● Tehnologie AGM VRLA cu separator special din vată de sticlă 

● Datorită separatorului special din vată de sticlă, acidul este total  

   absorbit în separator● Permite recuperarea energiei din frânare în cazul vehiculelor cu 

   funcţia extinsă Start/Stop● Grătare ştanţate cu ramă din aliaj PbCa
● Fără întreţinere● Curent de pornire mare chiar şi în stare de încărcare scăzută
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GAMA START/STOP
AGM-VRLA

Aplicaţii: vehicule cu funcţia Start/Stop, vehicule cu funcţia extinsă Start/Stop şi recuperarea energiei din frânare, vehicule dotate 

din fabricaţie cu baterii AGM

● Capac AGM cu Valvă Regulatoare de Presiune
● Suporta un număr de ciclări de 3-4 ori mai mare decât toate gamele 

   convenţionale● Rezistenţa la răsturnare şi înclinaţii de 360 grade
● Durată de viaţă ridicată

Tip Cod
Curent de descãrcare rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  
EN 60095

Dimensiuni(mm)

Fixare

Schema de montaj/Tip terminal AGM VRLA
12V 70Ah 570.1230.076 760

L3
L: 278 
l: 175  

H: 190
0/1

B13

 

580.1240.080 800
L4

L: 315 
l: 175  

H: 190
0/1

B13

592.1250.085 850
L5

L: 353 
l: 175  

H: 190
0/1

B13

 
 

AGM VRLA
12V 80Ah

AGM VRLA
12V 92Ah

Schiţã tehnicã

GAMA

● Tehnologie EFB (Enhanced Flooded Battery) 
● Ultima tehnologie pentru echipare primară a vehiculelor    
   standard Start/Stop● Suportă un număr de ciclări de 2 ori mai mare decât toate 
   gamele convenţionale ● Capacitate de încărcare ridicată pentru recuperarea mai rapidă 

   a energiei pe timpul deplasării
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GAMA START/STOP

EFB
● Grătare expandate din aliaj PbCa● Rezistenţă la înclinaţii până la 55° ● Suportă un număr mare de ciclări  ● Durată de funcţionare ridicată ● Fără întreţinereAplicaţii: vehicule cu funcţia Start/Stop şi toate vehiculele din parcul auto actualTip Cod

Curent de descãrcare rapidã   
(A)-18°C EN U10s≥7,5V

Cod gabarit  
EN 60095

Dimensiuni(mm)

Fixare

Schema de montaj/Tip terminal 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

EFB
12V 60Ah 560.1120.056 560

L2
L: 242
l: 175

H: 190
0/1

B13

0/1
B13

570.1130.065 650
L3

L: 278
l: 175

H: 190

EFB
12V 70Ah

0/1
B13

580.1140.073 730
L4

L: 315
l: 175

H: 190

EFB
12V 80Ah

0/1
B13

565.1190.065 650
LB3

L: 278
l: 175

H: 175

EFB
12V 65Ah

0/1
B13

575.11A0.073 730
LB4

L: 315 
l: 175

H: 175
 

EFB
12V 75Ah

Schiţã tehnicã

GAMA

„ „D-LE IULIAN CORHANA, NU CREDEAM CA IN 
FABRICA DE BATERII ROMBAT VOI VEDEA CEEA 
CE AM VAZUT, ATATA TEHNOLOGIE, PUTINI 
OAMENI, CURATENIE CA INTR-O FARMACIE.

Dilber Asan / As Dodge (Mangalia)

„
 Primii vizitatori ai fabricii ROMBAT din acest an au fost unii dornici de a invata lucruri noi despre 
baterii pentru a veni in sprijinul clientului final in momentul achizitionarii de baterii ROMBAT. 

Totodata, au dorit sa vada cum se fabrica bateriile ROMBAT si au avut ce sa descopere, ca urmare si 
impresiile lor dupa aceasta vizita. Marea problema in alcatuirea acestor grupuri de vizitatori, este ca, 
nu realizeaza ce informatii pretioase pot obtine pentru vanzarea bateriilor catre clientii finali. Abia dupa 
vizita isi dau seama de avantajul pe care il vor avea in viitor fata de magazinele concurente. Acest lucru 
s-a intamplat cu 100% din participanti, acestia confirmand in totalitate. Tin sa multumesc, inca o data, 
pe aceasta cale, tuturor participantilor la Ziua portilor deschise din data de 12.05.2016.  

„
„ „D-LE IULIAN CORHANA, NU MI-AM IMAGINAT CA 

VOM FI TRATATI ATAT DE BINE CA SI CUM AM FI 
CEI MAI IMPORTANTI CLIENTI – VANZATORI DE 
BATERII ROMBAT DIN ROMANIA.

Victor Azoitei / Autoslim SV (Bucuresti)

„ „D-LE IULIAN CORHANA, NU M-AM ASTEPTAT SA AFLU ASTFEL DE INFORMATII 
IMPORTANTE DESPRE BATERII SI MAI ALES SA NE FIE COMUNICATE DE CATRE 
UN DOCTOR IN INGINERIE CARE A EXPLICAT TOTUL PE INTELESUL TUTUROR.

Culaie Salceanu / Vicsal (Autovit – Bucuresti)

Dilber Asan / As Dodge (Mangalia)

baterii pentru a veni in sprijinul clientului final in momentul achizitionarii de baterii 

Totodata, au dorit sa vada cum se fabrica bateriile 
impresiile lor dupa aceasta vizita. Marea problema in alcatuirea acestor grupuri de vizitatori, este ca, 
nu realizeaza ce informatii pretioase pot obtine pentru vanzarea bateriilor catre clientii finali. Abia dupa 
vizita isi dau seama de avantajul pe care il vor avea in viitor fata de magazinele concurente. Acest lucru 
s-a intamplat cu 100% din participanti, acestia confirmand in totalitate. Tin sa multumesc, inca o data, 
pe aceasta cale, tuturor participantilor la Ziua portilor deschise din data de 12.05.2016.  

Iulian Corhana – Area Sales Manager

 Va prezentam noul catalog ROMBAT in care veti gasi informatii suficiente si edificatoare referitoare la bateriile noastre cu                   
SuperEndurance Technology. 

● Tehnologie AGM VRLA cu separator special din vată de sticlă 

● Datorită separatorului special din vată de sticlă, acidul este total  

   absorbit în separator● Permite recuperarea energiei din frânare în cazul vehiculelor cu 

   funcţia extinsă Start/Stop● Grătare ştanţate cu ramă din aliaj PbCa
● Fără întreţinere● Curent de pornire mare chiar şi în stare de încărcare scăzută

Aplicaţii: vehicule cu funcţia Start/Stop, vehicule cu funcţia extinsă Start/Stop şi recuperarea energiei din frânare, vehicule dotate 

din fabricaţie cu baterii AGM

Tip Cod

AGM VRLA
12V 70Ah 570.1230.076

580.1240.080

592.1250.085

AGM VRLA
12V 80Ah

AGM VRLA
12V 92Ah
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http://rombat.ro/content/iosif-ureche-sustinut-de-rombat-%E2%80%93-club-moto-crazy-snails
http://rombat.ro/content/rombat-va-participa-la-targul-auto-total-business-show

