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Sevgili 
okuyucular, ,
içtenlikle Frankfurt’ta
yapýlacak olan Autome-
chanika da bizi ziyaret
etmeye davet ediyorum.
Bize, yani Stand E 50,
Halle 8.0 ‘e uðramanýn
her zaman avantajlý oldu-
ðunu belirtmek istiyorum.
Özellikle de bu sene –
Çünkü fren servisi
alanýnda, diyagnoz ve
þasi ölçümü alanlarýnda
da çýta yükselten birçok
ilgi çekici servis ekipman-
larý sunuyor olacaðýz.
Bazen bir þeye inanmak
için insanýn o þeyi kendi
gözleriyle görmesi
gerekir ya. Hadi buyrun!
Sizi ikna edeceðimize
eminiz. Özellikle de inova-
tif sistemimiz RoTWIN
için gelen pozitif geri bildi-
rimleri sebebiyle ayaðý-
mýz yerden kesilmiþ,
bulutlara ulaþmýþ durum-
dayýz. Ýyi okumalar diliy-
orum. Saygýlarýmla,

Werner Rogg

www.romess.de

Oto tamirhanesinde
etkilenme

ROMESS, fren bakim cihazlari-
nin üretimi ve gelistirilmesi kon-
usunda 45 yili askin tecrübeye
sahiptir ve bu süreçte birçok kez
kopyalanmistir, ancak hiçbir
zaman yetisilememistir.Verimli
pompa ikizleriyle donatilmis
olan (ayrica 3. sayfadaki metne
bakiniz) yeni cihaz jenerasyonu
RoTWIN  ile premium üretici
yeni ölçütler koymaya basladi.
RoTWIN-cihazlari ile çalisan
müsterilerde, çok etkilendikleri-
ne dair reaksiyonlar bildirildi.
Çünkü yeni sistemin kullanilma-
si basit ve güvenilir kullanim
kolayligi ile sadece zamandan
tasaruf etmiyor, ayni zamanda
yüksek emniyet de sagliyor:
Orta fiyat sinifindaki cihazlardan
yalnizca bu iki pompanin
gücü, sert frenleri garanti ede-
bilir. Bu yalnizca sürücünün
avantajinda degil tamirhane-
nin de avantajidir. RoTWIN'i
canli yasamak isteyen, bunu
çok yakinda Frankfurt'ta yapa-
bilir - Automechanika'da
sistem Halle 8.0, Stand E 50
de bulunmaktadir, tabiî ki de
odak noktasinda.

Tamirhaneden
pozitif geri bildi-
rim:Werner Rogg
SE 30-60 A 10
RoTWIN ile.
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Sportsponsoring

Bir spor kulübü günümüzde bir basari
elde etmek istiyorsa, ekonomik anlamda
iyi partnerlere ihtiyaç duyar. Ayni
Schwenniger Panthers gibi. Birçok takim
ile basketbolcular sezondan sezona
basarili birsekilde güneybatinin farkli
liglerinde oynuyorlar.
Basketbol kulübünün Erkekler II takimi
2014/15 sezonundan beri Yerel lig Alb-

Bodensee de oynuyorlar. Premier yilin-
daki güçlü bir dördüncülükten sonra iyi
sonuçlar elde etmek istiyorlar ve forma
sponsoru ROMESS'i tanitiyorlar. Sirket
sahibi Werner Rogg için kesin olan:
"Takim bize çok uyumlu, çünkü burada
aktörler çok angajman ile yeni hedefleri
takip ediyorlar. Ayni bizim firma da oldu-
gu gibi!"

Fren sivisi asinir, eskir. Bu nedenle Oto-
ustalari periyoduk degisimine dikkat
etmelidir. 
Çünkü fren sivisinin eskimesi nedeniyle
içerisinde gaz baloncuklari olusmasi dur-
umunda frenler "yumusak" olur.
Müsterinin sikayeti programlidir.
Sorunsuz bir çalisma için burada önemli
olan cihaz seçimidir ve ROMESS dogru
akis basincini garanti eder. Çünkü fren
sivisi, her çesit itme sekline göre (pompa
sisteminin farkliliklarina bagli olarak) far-

kli davranabiliyor. Burada çözülmüs ve
çözülmemis formda gazlardan bulunuy-
or. Gazin çözülmüs hali moleküler olarak
daginiktir, fizikal güçler nedeniyle sivi
moleküllerine kenetlenmektedirler. Bu
nedenle fren sivisi içerisinde çözülmemis
birçok baloncuklar olusmaktadir. Pompa
sistemi seçimi Gaz-/Buhar olusma
(Kavitasyon) yüksekligini etkiler.Mineral
(köpüren) sivilarinin iletilmesinde sali-
nimli pistonlu pompalarin uygunlugu tes-
pit edilmis ve asinma orani yok.
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Daha iyi 
MAkilli egim ölçer CM-09606 ile
genel yüzeyler veya araç seviye-
si saft ve/veya rotil süspansiyon
kolu üzerinden açi degerleri say-
esinde ölçülebilir. Yeni yazilim
jenerasyonu bu ölçüm asamasini
epeyce hizlandirmaktadir.

Etkileyici 
RoTWIN sistemi sadece Oto
tamirhanelerindeki uzman kisileri
degil, teknik basini da etkileyebil-
mistir. Automechanika öncesi bir
sirket ziyaretinde redaktör
Valeska Gehrke de kendini etki-
lenenlerden sayiyor.

INFO

Yeni yazilim, yeni tasarlanmis sensör tutu-
cusu:Egim ölçer CM-09606 simdi daha da
iyi oldu.

"Auto Service Praxis" magazinin teknik
habercisi Valeska Gehrke yeni RoTWIN-
cihazlarinin performansindan etkilendigini
bildiriyor. ROMESS'den ürün spesiyalisti
Kay Uwe Karsten detaylari anlatirken.

ROMESS ve Panterler

Fren sivisi
Emniyetli bir sekilde para kazanma
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RNW 2009
RNW 2009 çok genis bir ölçüm veri hafizasina, bir Mini-USB-baglan-
ti çikisina, Sarj durumu göstergesine, akilli temas sistemine ve
akustik uyari sinyaline sahiptir. Cihaz ve ölçüm teknigi patent korum-
alidir. Bu cihaz ile yapilan açi ölçümleri hatasizdir, çünkü yapim kosu-
lu geregi direksiyonlarin 20 dereceye kadar olan dikey montaj açila-
rini dengeleyebilmektedir. Bu sebepten dolayi direksiyonlarin düz

durmadigi söz konusu
olamaz.Cihazimiz
ayrica ön düzenin
yapilmis olmasina
ragmen tekerleklerin
dengesiz yipranmasi
sikayetinde de oto-
ustamiza yardimci
olmaktadir.
Kesin ölçüm degerle-
ri sayesinde sasinin
ana ölçümlerinde
temiz is çikarmaktadir.
Cihaz kendi kendine
tani koyabildigi için
ayrica kalite yönetimi
(QM) sartlarini yerine
getirmekte. 

USM 20128
Top-Tool Agir tasitlar için de uygun: Uzun bir kugu boynu-
nun ucunda, gönderilmis ses dalgalarini kesin olarak algi-
layan, yüksek hassasiyetli ultra ses sensörü bulunuyor.
Sizdirmalar nedeniyle olusan frekans degisiklikleri LCD-
Ekran üzerinden - optik olarak analog cihazlarin stilinde,
gösterge çubugu ile ve ek olarak dijital göstergeyle gös-
terilmektedir. Çubuklu göstergeler insan gözü tarafindan,
sürekli degisen bir sayi göstergesinden, çok daha iyi algil-
anabiliyor.Bu cihazla klima ve isitma gibi havalandirma

hatlarindaki sizinti
yerleri kolayca ve
amaç odakli tespit
edilebiliyor. 0,1 mili-
metre den daha
küçük çapta hava,
buhar ve gaz kaça-
klari kesin bir sekil-
de tespit edilebil-
m e k t e d i r .
Kulakliklarin sesi
düzeyi ve ayni zam-
anda sensörün has-
sasiyeti de ayarla-
nabilmekte. Ayrica
batarya voltaji da
gösterilmektedir.     

RoTWIN
RoTWIN-sitemi ile donatilmis orta fiyat segmentindeki ROMESS-
cihazlari inovatif hidrolik tasarim sayesinde yüksek beklentilere karsi
ayakta. Son yillarda tasitlarin fren sistemleri emniyet teknikleri açisin-
dan fren assistanlari vs. lerle epeyce incelikli bir hal almistir. Bu, fren
sivisi degisiminde farkli sartlarin geçerli oldugu anlamina gelir. Fren
sistemi içerisinde hidrolik islem sirasinda asilmasi gerek daha yüksek
akim dirençleri bulunmaktadir.Kendini kanitlamis Premium cihazlari-
miz S 15 ve S 30-60'in disinda, RoTWIN-jenerasyonu da bu sartlari
tamamen yerine getirmektedir ve cihazlar en yeni tekniklerle tasarlan-
mis ve tabi ki de dünya çapinda patent korumalidir (Pat. pend.DE 20
2014 010 280 U1 / 20 2014 010 280.5).  Siradan basit fren servis
cihazlariyla frenler artik tamamen havadan arindirilamiyor. Ancak tek-
nik olarak mükemmel, marka cihazlar da bazi müsterilerin bütçelerini
zorluyor. Bu müsteriler sonuca ulasan ucuz servis cihazlarini tercih
ediyor. Havadan arindirip arindirmadigi ile ilgilenmiyor. Önemli olan:
Fren sivisi degisimi yapti mi, yapti. ROTWIN bunun
cevabidir…Piyasada düsük akis basinçli cihazlar bulunuyor, bu
nedenle birçok fren sistemi tamamen havadan arindirilamiyor ve mem-
nun etmiyor.ROMESS RoTWIN adi altinda denenmis olan bir pompa
hidroligini detaylandirarak, iki adet pompayi bir akim periyodunda sira-
li (degisken) olarak yöneten sistem gelistirdi.Basinç olusumu iki adet
pistonun sirali olarak ayni yöne, yani akis yönüne hareket etmesiyle
gerçeklesir. Bir pompa emerken, diger pompa siviyi ileri itmektedir.

Pompalarin giris ve
çikislari simetrik olarak
birlestirilmektedir. Bu
sayede alternatif akis
elde edilmektedir ve
manometredeki gös-
tergeyi de sakin tutar.
Buna ek olarak yöneti-
lebilir basinç ve akis
orani da mevcuttur. Bu
menuniyetle karsiladi-
gimiz bir yan etkidir.
Akis böylelikle itme
akintisi olarak akis
yönüne gitmektedir.
Bununla birlikte bir
boru temizleme etkisi
de beraberinde geliyor
ve maddenin içerisin-
deki (örnegin fren sivi-
si) gaz/ hava ve asin-
ma parçaciklarinin
disariya atilmasini
sagliyor.Bu özellikle
fren sivisinin degistiril-
mesi veya yenilenme-
si durumunda çok
önemlidir. 

higlights
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Günümüzde Almanya disinda tam olarak 14 adet Automechanika-
Fuari gerçeklestiriliyor ve sirketler tarafindan yeni pazarlar tanimak

ve kendi satis sahasini olusturmak için kullanilmaktadir.
Frankfurt am Main da yapilani ise bu bransin "Mekke" si olarak

kaliyor ve kalacak. Tabi ki ROMESS de yine katilacak. Eylül
ayinin 13. ile 17. tarihleri arasinda Schwarzwald'dan gelen
sirketimiz Hessen-metropolünde bir kat fazla yeniliklerle,
Oto tamirhanelerinin ilgisini çekecek sunumlarda buluna-
caktir. Odak noktasinda tabiî ki de fren servisi konusun-
da yeni ölçütler koyan, ROMESS'in yeni sistemi
RoTWIN yer alacaktir.  Bu nedenle Halle 8,0 da bulu-
nan ROMESS-Stand E 50'yi ziyaret etmeniz ve bilgi
için randevü almaniz avantajli olacaktir.
Gerçeklestirilecek 24. Automechanika Frankfurt ayri-
ca Frankfurt'ta bulunan tüm önemli alman brans
derneklerinin mevcudiyetinin de altini çiziyor. Bunun
disinda dünyanin heryerinden birçok uzman kisilerin
gelmesi de beklenmektedir. Çogu ziyaretçi özellikle
ROMESS standinda bulunan teklifi çekici bulacaktir.
Yeni, inovatif cihazlarin yaninda kendini kanitlamis
top-cihazlarimiz da görücüye çikacaktir. Örnegin
bugüne kadar yarim milyondan fazla satilan S-15. 

Ürünlerimiz hakkinda bilgi için:
www.romess.de

Zamani 
geldi yine!

Werner Rogg takimiylabirlikte Halle 8,0 dabulunan Stand E 50de eski arkadaslarla veticari partnerlerlekarsi-lasmanin mutlulugunuyasiyor.

Sol: Frankfurta 160üzeri ülkeden ziyaretci-gelmesi bekleni-yor.ROMESS'in tamir-hane uzmanlarinagörebu yilin fuar doruk nok-tasi olacakFotos:
Pietro Sutera/Jens LiebeltMesse Frankfurt


