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Robarcko B.V. is een internationale groothandel, gespecialiseerd in startmotoren, alternatoren en de onderdelen ervan.
Robarcko is daarnaast gespecialiseerd in testbanken van Autodiagger en Dactem. 

Wij bedienen inmiddels vanuit Almere, vele klanten wereldwijd verspreid over meer dan 65 landen.

Onze jarenlange ervaring in de auto-elektra industrie heeft ons een wel gerespecteerde en solide partner voor onze
wereldwijde relaties gemaakt. Met een voorraad bestaande uit meer dan 275.000 startmotoren en alternatoren kunnen
wij vrijwel elk nummer leveren. Onze voorraad betreft een mix van OE (original equipment) nieuw, OE gereviseerd,
gereviseerd door derden en onze eigen befaamde RNL-lijn. Bovendien hebben wij vele losse onderdelen voor
startmotoren en alternatoren in ons magazijn liggen.

De dagelijkse leveringen gaan via onze vaste en betrouwbare transporteurs. Daarnaast worden veel nachtzendingen
verzorgd. Indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van een spoed koerier voor directe verzending.

Wij werken met een vast en loyaal team van technisch personeel. De markt voor startmotoren en alternatoren wordt
steeds complexer, maar dankzij ons team van professionals met jarenlange ervaring en enorm veel productkennis
kunnen wij u als klant goed adviseren.

Robarcko is in het bezit van een eigen werkplaats met alle benodigde apparaten, “state of the art” starter & alternator
testbanken (48 Volt) en 10 KW starter testbank. Hierdoor zijn wij veel meer dan alleen een internationale groothandel.

Voorraad, Kwaliteit, Service en Technische kennis is dan ook ons credo.
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Producten

Starters & Alternators

Parts

Test banken

Robarcko heeft een zeer ruim
assortiment (> 10.000 typen) aan
startmotoren en alternatoren voor
personenauto’s, vrachtwagens,
scheepvaart, landbouw, motoren en
industrie.

Klanten kunnen kiezen uit vele
gerenomeerde OE merken, zoals
Bosch, Valeo, Mitsubishi, Denso, Mahle,
Prestolite en Remy. 

U heeft daarnaast de keuze uit onze
kwalitatief sterke RNL lijn. Een
kwalitatief hoogwaardig alternatief
voor OE. Door onze jarenlange ervaring
en verzorgde netwerk in Azië is hoge
kwaliteit continue gewaarborgd.

Daarnaast is een ruime keuze uit gereviseerde
(remanufactured) startmotoren en alternatoren.
Deze komen met name uit onze eigen Robarcko
fabriek in Polen, waardoor we de hoge kwaliteit en
ruime keuze kunnen waarborgen. Hiervoor zijn we
te alle tijden op zoek naar gebruikte startmotoren
en alternatoren (cores). Neem voor het maken
van een afspraak contact op met uw account
manager of stuur een e-mail naar
info@robarcko.nl. Ook op deze wijze dragen wij bij
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO).

Robarcko koopt zeer regelmatig grote OE partijen
(overstock) op. Deze bieden we aan tegen scherpe
prijzen. Als dit interessant voor u is, neem dan
contact op.
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Robarcko levert kwalitatief hoogwaardige onderdelen van diverse OE
merken, waaronder Bosch, Valeo en INA.

Daarnaast leveren wij vanzelfsprekend een ruim assortiment onderdelen
van onze eigen RNL lijn.

Hierbij valt te denken aan een ruim assortiment (> 2.400 verschillende
onderdelen) aan regelaars, (vrijloop)pulleys, kogellagers, rectifiers,
koolborstelhouders, rotoren, relais, kappen, statoren, ankers,
reparatiesets en stekkers.

Het vervangen van onderdelen van startmotoren en alternatoren is
uiteraard milieuvriendelijk en draagt bij aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO).
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Robarcko verkoopt kwalitatief hoogwaardige
testbanken van de merken Dactem en
Autodiagger.

Deze banken verschillen in mogelijkheden,
omvang en prijzen.

Ook gebruikte testbanken en (werp) stralers
maken onderdeel uit van ons assortiment. Kijk
hiervoor op onze webshop of neem contact op.
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Autodiagger is een professionele testbank
en heeft ook handheld testers in het
programma, zoals de reeds befaamde
AD100. Deze producten komen van ons
zusterbedrijf Robarcko in Polen. Nadere
informatie is te vinden op
www.autodiagger.com.

Dactem produceert en levert technisch
hoogwaardige testbanken. Dactem produceert
zelfs testbanken op basis van klantspecifieke
wensen. Ze zijn onder andere hofleverancier
voor Valeo. Nadere informatie is te vinden op
www.dactem.com.

http://dactem-technologies.com/en/
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Personenauto's

Vrachtwagens

Industrie

Motorfietsen

Landbouw

Maritiem

Sectoren
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Merken

RNL Bosch

Denso

Mitsubishi

Mahle
Exact
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Merken
Prestolite Valeo

Autodiagger Dactem



Over Ons

Robarcko bestaat sinds
1989 en werkt ruim 20 jaar
met een vaste agent uit
China. Waardoor de hoge
kwaliteit van onze artikelen
kan worden gewaarborgd. 

Vanuit ons hoofdkantoor en
magazijn (> 10.000 m2)
centraal in Nederland
(Amsterdam regio) bedienen
wij onze klanten over de
gehele wereld.
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Met diverse vaste en gerenommeerde transporteurs zijn onze
leveringen aan klanten gewaarborgd. Onze klanten hebben tevens de
mogelijkheid te kiezen voor nachtlevering en sameday express,
waardoor binnen bijzondere snelle levertijden onze producten geleverd
kunnen worden.

Door Robarcko’s hoge mate van automatisering en onze kwalitatieve
webshop met veel technische informatie, bedienen wij onze klanten
op een professionele wijze.

Robarcko bestaat uit een team van circa 30 medewerkers. 
De meeste medewerkers werken al meer dan 10 jaar voor Robarcko
en hebben veel technische kennis van starters en dynamo’s. Diverse
collega’s hebben tevens revisie werkzaamheden uitgevoerd.
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Onze missie
Leveren van kwalitatief
hoogwaardige (aftermarket en OE)
producten aan onze klanten
wereldwijd.

Waarbij Robarcko bekend staat om
de kwaliteit van producten,
breedte en diepte van voorraad
en de verleende diensten!
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Ervaren en technisch team
en verzorgde en ruime
huisvesting

Excellent leveranciers
netwerk

Strak georganiseerde (o.a.
testing en logistiek) interne
procedures en uitstekende IT
systemen

Betrouwbare transporteurs.

Wij kunnen onze missie realiseren
door met name:
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Ons ISO certificaat

In april 2019 heeft Robarcko het ISO-
9001:2015 certificaat behaald.

Met de toetsing door TÜV aan de nieuwe
ISO-normen is bewezen dat wij met ons
kwaliteitsmanagementsysteem voldoen
aan de meest recente en strenge
kwaliteitseisen.
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Telefoon Nummer

+31 (0)36 530 46 02

Email 

info@robarcko.nl

Website

robarcko.com

Contact ons


