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Sevgili 
okuyucular,
Çogu zaman detaylar bir
ürünü kalite bir ürün
yapar. Öyle üreticiler var
ki, müsterilerin pahasina
tasarrufa gidiyor. Biz git-
miyoruz. Bizim filozofimize
ters düserdi.
Müsterilerimizin bizden en
iyisini almasini istiyoruz.
Biz, iyi is çikaran ve bu
nedenle iyi cihazlara ihtiy-
aci olan tamirhane proflari
için ekipman gelistiriyoruz.
Sadece teknolojik olarak
lider oldugumuz fren baki-
mi konusunda degil. Her
zaman iyi cihazlarin daha
da iyi yapilmasi için çaba-
lamis oldugumuzun bir
örnegini bu sayimizin ikin-
ci sayfasinda göreceksi-
niz. Size gelistirilmis Egim
ölçer CM-09606 yi tanita-
cagiz.  

Iyi okumalar diliyorum.
Saygilarimla,Werner Rogg

de: Araba ne kadar eski ise okadar teknik pro-
blemle karsilasiliyor. Buna frenler de dahildir.
Bunu her 4 üncü aracin geçemedigi TÜV de
tasdikliyor. 
Çünkü denetçiler % 23,5 araci eskimis fren ve
lastikler gibi emniyet kusurlari nedeniyle tamir-
haneye geri göndermis.
Denetleme organizasyonu DEKRA da dur-

umu farkli yansitmiyor. Burada da özellikle
fren, lastik ve elektronigin kötü durumda olma-
si nedeniyle trafik emniyeti için risk olusuyor
deniliyor. 
"Tam da bu kaygan aylarda aracin lastikleri ve
frenleri özellikle iyi olmali. Yaralanma ve ölüm-
le sonuçlanan kazalarin neredeyse % 10'u
araçtaki teknik kusurlar nedeniyle olusuyor",
diyor ROMESS-Ceo'suWerner Rogg. 

www.romess.de

Fren sistemi kaza
sebebi olabilir

Almanya caddelerinde durum tam da böyle: Dört araç teknik açidan iyi, ancak besinci araç fren sistemindeki kusur nedeniyle kaza
olusumuna sebep veriyor. Düzenli yapilan fren servisi riski minimize eder. 

Alman kara yollarinda kullanilan neredeyse
her dördüncü araç bir kusurulu araçtir.
Genelde fren ve elektrik/elektronik sistemleri
kritik durumda. Güncel GTÜ-Kusur raporun-
da bu açiklanmistir. 
Gerçi sürpriz bir sonuç degil, çünkü yildan

yila yükseklik orani esit bir sekilde düsüyor.
GTÜ'nün hesaplamalarina göre Almanya'da
trafige kayitli 43,9 milyon binek otomobilden
8,6 milyonu güvenilir olmayan fren ile, ve 13
milyonu isiklandirma ve elektrik elektronik
kusurlarla yollardalar. Yani her bes binek oto-
mobilden bir tanesi kusurlu fren sistemiyle
yollarda cirit atiyor. 
Alman istatistik kurumu verilerine göre kaza

yapan araçlarin 6 da 1 bir oraninda kusurlu
fren sistemi bulunuyor. Burdaki kural su sekil-
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Egim ölçer CM-09606

Egim ölçer CM-09606 çok basarili bir
ROMESS ürünüdür ve gelismis oto
tamirhaneleri tarafindan büyük ölçüde
kullanilmaktadir. Çünkü sasi ayari tamir-
hane ustasini beklenmedik sorunlarla
karsilastirarak çok zamanini alabilir. Ve
vakit nakittir. 

Bu özellikle tamirhanede geçerli bir
kuraldir. Her iki yönden tasarruf etmek
isteyenler, sasi ölçümü konusunda birçok
görevi hizli ve etkin bir sekilde yerine
getiren ve bunun da üstesinde yüksek
kesinlilik ile saglayan Romess cihazlarini
tercih ediyor. 
Egim ölçer (inklinometre) CM-09606 ile

araç seviyesi süspansiyon kolu veya kar-
dan (tahrik) mili nin durusu üzerinden
veya genel tasima yüzeyleri üzerinden
açi degeri cinsinden ölçülebilir.ROMESS-

mühendisleri onu simdi daha da gelistir-
dirler. 
Dis görünüsü açisindan dikkat çeken

sey, oldukça küçük bir degisiklik. Sensör
koyma yeri yeniden tasarlanarak daha
kolay ama ayni zamanda daha stabil
sabitlenmesini sagliyor.En büyük avan-
taji ise yazilim kisminda. Yeni jenerasyon
program sayesinde ölçüm degerleri
epeyce hizli bir sekilde aktarilabilmekte-
dir. Ayrica uzun zamandir büyük ekran ile
satilan cihaz simdi seri arayüz kesisme
noktasi disinda USB kesisme noktasi ile
donatilmistir.
Yazilimin güncellenmesi veya kurulmasi
müsteri tarafindan yapiliyor ve çok basit:
Ek modüller veya yeni sürüm müsteriye
USB-stick üzerinde ve bir adet dongle ile
birlikte verilmektedir. 
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Kolay denetim
Direksiyon terazisi RNW 2009
ona ait olan universal denetleme
tertibati 20090-37 ile kolayca test
edilebilir. Yapmaniz gereken onu
direksiyona takar gibi takmak.

Sosyal angaje  
Sosyal baglilik ROMESS'te
büyük harflerle yazilir. Firma spor
alaninda SV Tuningen'in genç
futbol takimini ve Schwenninger
Panthers adli basketbol takimini
destekliyor.Simdi ise ilçenin bir
gençlik araci göreve basladi ve
yine ROMESS firmasi tarafindan
desteklenmekte ve reklam alani
olarak kullanilmaktadir.

INFO

Direksiyon terazisi RNW 2009 bundan
sonra ona ait olan test tertibati ile birlikte
siparis edilebilir..

Belirgin hizlanma

Ilçenin yeni gençlik araci:ROMESS reklam
alani ile temsil edilmekte.

Daha iyi bir yazilim ve donanim: ROMESS basarili egim ölçme cihazi CM-09606'yi daha da kullanisli hale getirdi. Yenilik
sensör tutacaginda göze çarpiyor - Sensör, çentikler sayesinde daha saglam bir sekilde sabitleniyor.
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Proflar böyle elverisli çalisir

Adaptör dengeleme kabina taki-
lir.

Tusa basarak islem baslatilir.
Islemle birlikte yeni fren sivisinin
iletilmesi (pompalanmasi) sagla-
nir. Ayni zamanda eski fren sivisi
degistirilir ve havasi alinmis olur.
Böylece fren sisteminin islevselligi
garantidir. "Yumusak frenler" söz
konusu olamaz. Bu ROMESS için
açik bir rekabet avantajidir, çünkü
kullanilan teknoloji, patent ile
korunmaktadir.

Toplama sisesine bagli olan
hortum hava alma vidasi üzeri-
ne geçirilir ve vida gevsetilir.
Eski fren sivi toplama sisesi içeri-
sine akar. Seffaf toplama sisesi
üzerinde bulunan gösterge çizel-
gesi sayesinde alinan miktar
görülmektedir. Çok kisa sürüyor
ve eller de temiz kaliyor.

3 Adimda - Bitti!

Fren servisi bir ROMESS-cihaziyla gerçekten basit ve rahat bir
sekilde yapilabilmektedir. Fren sivisinin degisimi için yalnizca 3
adim gerekli.

Hesaplamasi çok basit ve sonucu sevindirici: Bir
fren servisinin maliyeti tamirhane için yalnizca 20
Cent. Kari epeyce fazla. Bunu nereden çikariyoruz?
Çok basit: ROMESS'ten yeni bir S 15 almak yakla-
sik 1200 Euro'luk bir yatirim gerektirir. Yilda 600 fren
servisinden 10 yili düsünürsek bir tanesi 20 cente
gelir. Buna ek olarak tecrübelere göre ROMESS
marka cihazlarin 10 yildan daha fazla dayandigini
söyleyebiliriz. Her bir servis ücreti ortalama 65 Euro
ciro demektir. Örnekteki gibi 6000 fren servisinden
on yilda 390.000 Euro ciro yapar.

Fren servisi muazzam bir ciro potan-
siyeline sahip. Almanyada kayitli her
besinci aracin frenlerinde eksiklikler
ile dolasmasindan da belli oluyor.
Denetleme mühendisleri her defa-
sinda emniyet ile ilgili eksiklikler tes-
pit ediyor.Tamirhaneler müsterilerini
bu konuda uyarmalilar, hem fren ser-

visinden de kolayca para kazanilabil-
mekte - tabiî ki sorunsuz çalisan ve
sikayeti olanaksiz kilan bir cihaza
sahip oldugunuzu varsayarsak.

Burada kesinlikle sinirlerden de tasarruf edilmektedir, çünkü
ROMESS cihazlarinin kullanimi, müsterinin "yumusak" fren nedeniy-
le sikayet etmesini tamamen engellemis oluyor.

1 2 3

Çok karli

Muazzam Ciro
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Çok yönlü hassas burun
Tamirhane alaninda dikkate
deger bir talep mevcut, çünkü
sizinti dedektörü USM 20128
sayesinde klima sistemeri gibi
hatlarda bulunan en ufak sizinti-
lari hedef odakli ve hizli bir sekil-
de tespit etmeyi sagliyor.
Kullanicilar bununla 0,1 milimet-
reden daha küçük hava, buhar
ve gaz kaçaklarinin tespit edile-
bildiginin kiymetini biliyor.Artik
endüstri de "hassas burnumuzu"
kesfetti, çünkü çihaz çok farkli
alanlarda da kullanilmaktadir.
Baca temizleyicileri USM 20128
'i bacadaki kaçaklari tespit etmek
için kullaniyor.Yani sira birçok

mimar ve enerji uzmanlari tara-
findan da deger sahibi, çünkü
kapi ve pencerelerin sizdirmazli-
klari test edilebilmektedir.
ROMESS Ceosu Werner
Rogg's göre diger hedef grupla-
ri ise resmi yerlerdeki, sanayil-
erdeki ve kalite denetimindeki
kullanicilar. USM yalnizca oto-
mobildeki sizintilarin tespitinde
zaman ve efordan tasaruf
etmiyor. 

Cihaz örnegin kompresörlü
basinç hatlarinda kaçak lari tes-
pit edebiliyor. Hemde bir
metreye kadar derinlikte beton-
lanmis olsalar bile.

Werner Rogg cam
Kapida test ölçümü
yaparken.Ön tarafta ver-
ici görülmektedir.

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


