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ROMESS Rogg'un sirket magazini

Sevgili okuyucular,
"Kalite" sirket filozofimi-
zin merkezi kategorisin-
dendir.Kalite yalnizca
seri ürünlerimizin gelisti-
rilmesi ve üretilmesi için
bir anlam ifade etmiyor,
ayni zamanda tesis
kurma için de geçerli-
dir.Gelen talepleri nasil
bir titizlikle kalite kontrol-
lü bir sekilde yerine getir-
digimizi, bu sayimizda
okuyacaksiniz.Öz anlayi-
simizin merkezi olan bir
cümle daha var. O
da:"Her zaman daha iyisi
olabilir!" Iste bu arka pla-
nin önünde, SE 8 B nin
yerini alan fren bakim
cihazimiz SE 9 B karsini-
za çikiyor. Onun hakkin-
da da bu sayida bilgi ver-
ecegiz.Tabî ki de aktif
sürüs emniyeti ve böyle-
ce de müsterilerinizin
memnuniyetini sürekli
olarak yükseltmeye
devam etmeye çalisaca-
giz.Iyi okumalar diliyo-
rum.

Saygilarimla,
Werner Rogg 
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sisteminin garanti ettigi ve tam olmasi gere-
ken akis basincina sahipler. Bu onlarca yillik
arastirmalar ve deneylerin sonucudur. Bahsi
geçen bu özel akis basinci, fren hatlarinin
gaz ve buhar parçaciklarindan arindirilmasi
için gereklidir. Yani hava baloncuklarindan,
pas ve lastik parçaciklarindan ve benzeri
diger kirlerden arindirmak için. Tüm bu kalin-
tilar bilindigi üzere "yumusak" frenlere
neden olmaktadir. Bu da fren yaparken dua
ihtiyacini da beraber getirir ve müsterinin
sikayeti kaçinilmaz olacaktir. ROMESS ile
bu sikayetlere yer vermezsiniz. Cihaz-
larimizin biriyle yapilan fren sivisi degisimin-
den sonra frenler olmasi gerektigi gibi "sert"
olur ve görevini kesinlikle yerine getirir.

www.romess.de

Ek isi simdi 
götürün

Ilkbaharda fren sivilarinin degistirilmesi islemi, oto tamirhanelerine sevindiren bir ek gelir imkani saglamaktadir. 

Bu kis, yine gerçek bir kis gibi olmasa da,
araç sürücüleri, fren sistemlerinin kontrol-
ünü yaptiracak kadar bilgi sahibidir.
"Ilkbahara girerken yapilan fren bakimi
sadece müsterilere degil, tamirhanelere de
kesinlikle önerilmektedir", diyor ROMESS
patronu Werner Rogg. Tecrübelere dayan-
arak sizintilardan mutlaka biraz nemin fren
sistemine girdigini söyleyebiliriz.Ayrica oto
tamirhaneleri için fren sivisi degisimi iyi bir
ek gelir imkâni sunuyor.Bunu yaparken
ustalarin dogru ekipmani kullanmasi önem-
lidir. Çünkü fren bakiminin kalitesi kullanilan
cihaz ile dogru orantilidir. ROMESS cihazla-
ri ile yapilan Fren sivisi degisimi kusursuzca
gerçeklesiyor. Neden? Patentli bir hidrolik
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Tesis kurma

Bir otomobil montaj hatti
günlük 200 adet den fazla
araca yükseltilmesi gere-
kiyor. ROMESS ölçme
düzenegi 09860 ile buna
katkida bulundu.Tekerlek
poyrasi (göbegi) üzerinden
kaster ve kamber ayarlari
ek bir ölçüm ile spesifik ve
hizli bir sekilde ayarlanabil-
m e k t e d i r. R O M E S S ' t e
beklentiler çok yüksek
oldugu için, müsteri ayni
zamanda kalite kontrolünü
de siparisle birlikte almak-
tadir: Ölçme kollari için üç
standart temas yuvali test
düzenegi. Bu test düzenegi
ile istenildigi taktirde üretim
geregi ölçme düzeneginin
spesifikligi dogrulanabil-
mektedir. Temas yuvalari -
montaj hattinda kullanildigi
gibi - ölçüm yapan kolun
test esnasinda tam otur-
masini garanti eder.
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Müsteriler 
için var
Ina Winter satis müdürü Norbet
Siebold'un isten ayrilmasi ile bir-
likte müsteri servisinden sorumlu-
dur. Böyle yazismalar ve sözles-
melerle ilgili konularda ilgili kisidir.
Genel iletisim ve siparis islemleri
önceden de oldugu gibi ihracatta
Alfonsa Spadafora ve Ortenzia
Ianni ile sürdürülmektedir. Ina
Winter simdiden kendini
ROMESS' te huzurlu hissediyor
ve yeni görevinden büyük zevk
aliyor.Iletisim bilgileri:
+49(0)7720/9770-74, ina.win-
ter@romess.de

Önemi yok
Hamburg Asliye Mahkemesinin
kararina göre bir kazazede, sig-
orta ile ortak çalisan veya arala-
rinda hasar anlasmasi bulunan
bir oto tamirhanesinin uydurul-
mus bir faturasindaki isçilik saa-
tine katlanmak zorunda degil. Bu
durumda kazazedenin müsterisi
oldugu Mercedes-Benz servisi
ile kiyazsla esdeger olmasi da
bir önem arz etmedi.

INFO

Bulus sahipleri Werner Rogg, Roberto Gratz ve Ralph Seemann, Montaj hattinda spesifik ve hizli üretim yapmayi
mümkün kilan ROMESS'in ölçme düzenegi 09860 ile birlikte.

Romess-Tesis uzmani Mark Hauser ölçme kollarinin test edilme düzenegi
ile birlikte. Bununla müsterinin kalite kontrol açisindan var olan yüksek
beklentileri yerine getirilmektedir.

Ina Winter bundan böyle ROMESS'de
müsteri servisinden sorumludur.

Yüksek Beklentiler
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Güney Amerika kitasinda "Mister
ROMESS" olarak taniniyordu. Artik Ailton
Marcos Immezzi aramizda degil, yasamini
yitirdi. 
Ölüm haber Ocak ortasinda Immezi'nin

isvereni, Panambra sirketinden geldi.
Immezi orada Almanyadan gelen yüksek
kaliteli marka cihazlarin satisindan sorum-
luydu. Ailton Immezi Panambra sirketinde
20 yili askin süredir yönetici pozisyonunda
görev yapti. 

Isini severek ve özenle yapiyordu.
ROMESS ile olan iliskilerinden çok mem-
nundu. "Çok insancil ve iyi bir is ortagi kay-
bettik. Bir Dost!", diyor ROMESS- CEOsu
Werner Rogg. 
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Piyasada var olanlarin en iyisi. Tamirhanesinde "sürekli çalisan" bir cihaz isteyen kulla-
nicilara. 

Benim PremiumLine için aktüel önerim: S 15
S 15  on parmaginda on marifetli yuvarlak bir cihaz olup depo haznesi sayesinde yogun kulla-
nima uygun tasarlandi ve günlük fren sivisi degisim sayisi göze alindiginda, doldurma ile geçi-
rilen süreler, finansal kayiplara neden olmaktadir. Depo hacmi: 19 Litre, Elbette ki bu cihaz da
tüm hidrolik debriyaj ve fren sistemlerinde (ABS, EDS, ESP ve SBC gibi) kullanilmaktadir.
Kullanim örnegi: Mercedes S-Sinifi.

Kanitlanmis ROMESS teknolojisi cazip sartlarla, kaliteyi arayan ama fiyatina da bakan
tamirhane ustalarina hitap ediyor. 

Benim BusinessLine için aktüel önerim: S 20 DUO
ROMESS S 20 DUO cihazi kolay kullanimli bir fren bakim cihazidir ve 20 Litreye kadar olan
bidonlar için uygundur.Bu cihaz ile hidrolik fren sistemlerinin rahatlikla bakimlari yapilabilir. S
20 DUO versiyonunda cihazi islem öncesi emme tertibatli alabilirsiniz, S 20 olarak emme terti-
batsiz. Elbette ki bu cihazlar da tüm hidrolik debriyaj ve fren sistemlerinde (ABS, EDS, ESP ve
SBC gibi) kullanilmaktadir. Kullanim örnegi: Mercedes.

Ucuz fiyata fonksiyonel teknik. Fren bakim segmentinde, kullanicilar bu seride de pazar
liderinin bilgi ve becerisinden (know-how) yararlanmaktadir.

Benim EcoLine için aktüel önerim: SE 9 B
SE 9 B cihazi ROMESSin modüler montajli ilk fren bakim cihazidir. Cihaz oldukça özlü bir sekilde
paketlenebiliyor. Müsteriye iki adet modül veriliyor (Cihaz ve sürme aksami) ve bunlari kisa sürede
monteleyebiliyor. Cihazda 20 litreye kadar olan bidonlar kullanilabilir. Tabiî ki bu cihaz da tüm hidrolik
debriyaj ve fren sistemlerinde (ABS, EDS, ESP ve SBC gibi) kullanilmaktadir. Kullanim örnegi:
Renault.

Werner Rogg, 
ROMESS-Ceo ve
Gelistirme yöneticisi

Daniel Küssner,
ROMESS-teknik destek

Marco Weislogel,
ROMESS-Teknisyen

Degisiklik yapma hakki saklidir

PremiumLine

BusinessLine

EcoLine

Ailton
ImmeziWerne
r Rogg(sol)
ilebirlikte fuar
standinda.

Anma yazisi 
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SE 9 B ayni önceli
gibi saglamdir ve
ayrica bir seviye
göstergesine sahip-
tir. 

Pratik çantasinda düzenli bir sekilde yerlestirilmis. Adapötrler için test düzenegi. Örnekte Mitsubishi- Fuso için.

Çantadaki küçük yardimci

Her zaman daha iyisi olabilir. ROMESS bu nedenle fren servis
cihazi paletlerinde sürekli inovasyonlar gerçeklestirmektedir. Artik
kanitlanmis cihazlardan olan SE 8 B nin yerini, daha gelistirilmis ve
daha üstün olan takipçisi alacak. SE 9 B. Sürülebilen ve saglam
olan fren bakim cihazi piyasada bulunan 5 ile 20 litre arasindaki
fren sivisi bidonlari ile kullanilmaktadir. 

Bu nedenle cihaz farkli boyuttaki tamirhaneler için uygundur.
Basinç miktari yaklasik 0 ile 2,8 bar arasi kademesiz olarak ayar-
lanabilmektedir. Genel çalisma basinci yaklasik 2 ile 2,4 bar arasi-
dir. SE 9 B ile, binek arabalarin, kamyonlarin ve motosikletlerin tüm
hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinin bakimlari yapilabilir. Fren sivi-
si degisimi hizli ve sorunsuz bir sekilde gerçeklesir. Bu cihaz önce-
line kiyasla optik seviye göstergesi ve toplama sisesi ve üç adet
adaptör konulabilen bir tutucu ile donatilmistir. Böylece kullanici
açisindan daha konforlu olmustur. 
Ayrica SE 9 B de bir alet koyma cebi bulunmaktadir. Siparis içeri-
ginde tank borusu disinda ayrica, bidon agziyla hizli ve problemsiz
bir sekilde uyum saglayan bir de pratik bir koni adaptörü gönderil-
mektedir. Aksesuar olarak ROMESS bir toplama sisesi ve tüm ara-
çlara uyum saglayan adaptörler göndermektedir. 

Uzmanlar ROMESS'in piyasadaki
arabalara uygun, hatta özel araç
tiplerine uygun genis bir adaptör
çesidine sahip oldugunu bilmekteler.
Bulunabilirlerin içerisinde ayrica
adaptörlerin test edilmesi için bir
düzenekte mevcuttur. Set halinde
kompresör baglantisi, manometre,
kapatma valfi, hortum baglantili basi-
nç regülatörü, adaptörün kendisi ve
Daimler- hava basinci ve adaptör-
baglantisi için kavrama dan olusur.
Örnek Mitsubishi-Fuso içindir. Böyle
bir çanta seti ileride çok kullanilacak-
tir, çünkü otomobil üreticileri, adapta-
syonlarini kendilerinin test etmesine,
böyle test yerlerinin kurulmasina
yönelik çalismalara yöneliyorlar ve
buna iliskin tutulan defterleri siki bir
sekilde denetleyecekler.

SE 9 B: Business
Line da yenilik

Siparis-No.:
1009 

Adaptasyonu güvenli bir sekilde test edin


