Rombat lansează noua gamă Terra Heavy Duty
pentru vehicule grele de transport

Craiova, 23 august 2011. Cel mai mare producător de acumulatori auto din România,
Rombat SA, își lansează noua gamă Terra Heavy Duty destinată vehiculelor grele de
transport printr-o serie de prezentări în întreaga țară.
Turneul Rombat – Terra Heavy Duty a poposit astăzi la Craiova, unde partenerii de afaceri
ai companiei au putut afla proprietățile noii game de baterii și noutățile pe care le aduce,
precum și ultimele investiții și rezultate ale Rombat.
Noile baterii Terra Heavy Duty reprezintă o variantă îmbunătățită a vechii clase. Gama Terra
Heavy Duty este acum împărțită în trei clase de calitate (Terra Pro, Terra Plus și Terra), care
îi oferă clientului final posibilitatea să-și aleagă bateria potrivită nevoilor sale. Astfel, bateriile
sunt gândite pentru a se potrivi atât la mașinile cu un nivel mediu de dotare din punctul de
vedere al consumatorilor electrici, cât și la mașinile cu dotări multiple, de genul GPS,
televizor, frigider, încălzirea rezervorului de combustibil și altele.
Atuurile noii game sunt numărul mare de cicluri de încărcare/descărcare, rezistența sporită
la vibrații și viața mai lungă. Perioada de garanție se încadrează între 12 și 24 de luni, în
funcție de model.
Bateriile Terra Heavy Duty, precum și celelalte game ale producătorului român pot fi
achiziționate de la centrele de vânzare Rombat din toată țara, cât și din magazinele
specializate în vânzarea de piese și componente auto.

Rombat SA a înregistrat în primul semestru din 2011 o cifră de afaceri de peste 143 de
milioane de lei (peste 34 milioane de euro), cu 20,4% mai mare decât rezultatul din primul
semestru al anului trecut. Vânzările au depășit 1.027.000 de unități în primele sase luni, iar
profitul a crescut cu 40% față de perioada similară a anului trecut, depășind 7,5 milioane de
lei (1,8 milioane de euro). Vânzările companiei bistrițene au crescut anul trecut pe toate
segmentele, iar livrările au depășit 2,1 milioane de baterii auto. Pentru 2011, Rombat și-a
stabilit ca țintă vânzarea a 2.260.000 de acumulatori auto.

Alte informații generale despre ROMBAT:

-

Lider pe piaţa românească de baterii auto din anul 1997
Capacitatea de producţie este de peste 2,3 milioane de baterii pe an
Numărul total al angajaţilor este de 665 de persoane (din care 102 lucrează în
locaţia de valorificare a plumbului din baterii-deşeu); în plus, compania a dezvoltat

-

o reţea de service care cuprinde aproximativ 100 de reprezentanţe la nivel
naţional
Acreditată în calitate de furnizor regional în panelul Renault, ca furnizor unic Dacia
din 1996, furnizor PSA Peugeot din Slovacia din 2008, iar din 2011 furnizor pentru
fabrica Nissan Sankt Petersburg din Rusia.
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