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RoTWIN-Sistemi
tam isabet
imi ilk
k
a
B
Fren dünya
bir

Sevgili
okuyucular,
Frankfurt her zaman seyahate deger bir sehir, özellikle de bir Automechanika
senesinde. Bu durum yine
teyit edilmis oldu. Çünkü
ROMESS yine fren bakimi
cihazlari segmentindeki
gelismede öncü oldu. Biz
bu durumdan özellikle
memnunuz. Standimizi
ziyaret eden herkese çok
tesekkür ediyoruz.
Samimiyetimle belirtmek
istiyorum ki RoTWIN sisteminin tarafinizdan büyük
ilgi ile karsilanmis olmasi
beni epey sevindirdi. Sizi
hayal kirikligina ugratmadigimizi düsünüyorum.
Hazir firsati bulmusken
RoTWIN'i henüz tanimamis olanlari telafisi için
davet ediyorum. Öncelikle
bu dergimizi inceleyin
veya bizi arayin! Sizi
memnun edecegiz ...
Iyi okumalar
diliyorum.Werner Rogg

Hol 8 de bulunan ROMESS standi tam bir çekim noktasiydi. Birçok Automechanika-uzman ziyaretçi RoTWIN jenerasyonu cihazlari hakkinda detayli bilgi aldi.

ROMESS dekiler Frankfurt'ta gerçeklesen
Automechanikadaki fulminan sunuma çok seviniyorlar. Independent Aftermarket 2016 hakkindaki dünyanin en büyük sergisinde ana tema:
"Tomorrow's Service & Mobility" idi. 76 Ülkeden
4820 katilimci ile rekor sayiya
ulasildi.
Bunlar arasindan sanayi, servis
ve ticaret sektörlerinin liderleri
sektörün degisiminden etkilendiklerini açikça
belgelediler. Frankfurt am Main "Sektörün
Mekke'si" olan söhretini teyit etmis oldu.
Muazzam bir dikkat toplayan ise Halle 8
ROMESS idi, çünkü alisildigi gibi yine birçok ilgi

çekici inovatif cihazlar sunuldu. Odak noktada
tabiî ki de ROMESS'in yepyeni sistemi RoTWIN
bulunuyordu ve fren servisi konusunda çitayi
yükselttigi için uzman kisiler tarafindan büyük
ilgi ile karsilandi.
Oto-uzmanlari, zaman tasarrufu saglayan, basit ve güvenilir
kullanimi olan, ayrica daha
modern araçlarda bile yüksek
güvenlik saglayan bu patent korumali hidrolik
sistemli yeni cihaz jenerasyonunun kiymetini
hemen anladilar: Yalnizca bununla "yumusak"
frenler güvenli bir sekilde söz konusu olmaktan
çikar.
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INFO

Adaptör
Kalite çesitlilikte de vardir

Güvenilir
Söz konusu sizintilar ise, genelde en küçükler en büyük sorunlari yaratir. Burada hatasiz hassas burun USM 20128'den yardim alabilirsiniz. Yüksek talep
oranlarinda bir kirilmanin olmadigi Automechanika da bir kez
daha yinelenmis oldu. Müsterilerin begendigi bir özellik analog gösterge stilinde tutulan ve
böylece kolay okunabilen display
dir. Burada sizintilardan kaynaklanan en küçük frekans degisiklikleri güvenilir bir sekilde gösterilmektedir.
Piyasada bulunan her marka ve model araçlar için adaptörler - ROMESS tarafindan hazir tutulmaktadir. Asagida
Werner Rogg Adaptörlerin düzgün bir sekilde siralanmis olan adaptör duvarina el atarken.

Werner Rogg, USM 20128 ile birlikte. Bu
cihaz ticari araç tamirhanelerinin de vazgeçilmez ekipmanlarindan oldu.

Çesitlilik bir probleme dönüsebilir. Mesela
müsterinin aracindaki fren sivisi degisimi
için o an uygun adaptör elinizde yok.
ROMESS-kullanicilarinin basina böyle bir
sey gelmez, çünkü bir ROMESS-cihazini
herhangi bir araca baglamaya izin veren
uygun bir adaptörün varligi garanti altindadir.
"Adaptör çesitliligimiz açisindan, egzotik
araçlar da dahil olmak üzere tüm piyasa

araçlarina uygun adaptörlerimiz ile rakiplerimizden farkliyiz", diyor ROMESSCeo'su Werner Rogg. Degistirilen veya
yabanci marka araçlarda genellikle normlar birbirini tutmuyor. Yaklasik 230 adaptör su anda gereklidir. Son 4 yilda
ROMESS yaklasik 780 çesit marka ve
modele uygun adaptör sundu. Böyle seyler de uzmanlarin tercihi olan kaliteli bir
üretici olmakta etkilidir.

Kalin Arti
2016 yili otomobil sektörü için iyi
bir yilin sözünü veriyor. Üçüncü
çeyregin sonunda binek otomobil
yeni trafige çikis ve kayit oranlari
Almanya'da 2,5 Milyonun üzerinde ve % 6,1 oraninda geçen yila
göre artis olmustur. Özellikle
Alman markalar iyi sonuçlar elde
etti.

Iade sebebi
Kullanilmis bir aracin ilk trafik tescil tarihinden önce olagan disi
uzun bir süre boyunca bekletildi
ise iade sebebi olabiliyor - yalnizca arabanin çok yeni olmasi durumunda. Karlsruhe deki yargitay
karari bu yöndedir. Davayi açan
adam arabasinin saticida 20 ay
boyunca bahçede durdugunu
ögrenmis.
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■ Mükemmel ve uluslar arasi
patent korumali RoTWIN
teknigi, sedimentleri tamamen fren sisteminden uzaklastiriyor

■ yalnizca en küçük artiklar
depoda kalmaktadir

■ Cihazlar uçak yapim meto-

du sayesinde hafif ve kolay
tutulabilir ama buna ragmen
müthis saglamlikta

■ uygun fiyat
■ çok uzun ömürlü

Tamirhanede ciro, sürücüde iyi bir his: Tamirhaneler müsterilerine daha çok fren sivisinin düzenli olarak
degistirilmesindeki önemi hatirlatmalidir, çünkü sivi eskiyor. ROMESS ile tamirhane ustalari kendini garantiye aliyor.

Ucuz hayat sigortasi
Hiçbir usta sigorta acentasi müsterisine tamirhane
isletmesi kadar ucuz bir hayat sigortasi yaptiramaz. Çünkü yilda 50 Euro ile en ucuzu. Hayat sigortasinin adi ROMESS. Gerçektende: "Her yil
yapilan bir fren sivisi degisimi yaklasik 50 Euro tutmaktadir ve bu islemde bizim cihazlarimizi kullananlar müsterilerine fren sisteminde yüksek çalisma garantisi sunmaktadir", diyor Werner Rogg,
ROMESS Ceosu ve teknoloji liderinin yeni cihaz
jenerasyonunda kullanilan RoTWIN-sisteminin
gelistiricisi.
RoTWIN-teknolojisi inovatif bir hidrolikten olusup, elektrik ile çalisan silindir pompalarin faz
RoTWIN cihazkaydirilarak çalismasidir. Bu sayede esit oranlari en yeni DIN
li bir itme akimi olusturulur ve piston gibi etki
EN-Normlarina
yaparak, eski fren sivisini fren sisteminin
göre test edilip
disina itmektedir. Hem de tüm hava ve
onaylandi - ve
gaz parçaciklarini ve aski sedimentleri
bunu alan piyasaile birlikte. "Frenlerin ve debriyajlarin
daki bugüne kadar
havalari optimal bir sekilde alinailk ve tek cihaz unvanicaktir", diye garanti veriyor
ni aldi!
Werner Rogg. Birçok fabrikanin siradan cihazlar ile
modern araçlarin fren
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sistemlerinde garanti verilemiyor, çünkü modern
fren sistemlerinde birçok farkli fren asistani ve yardimci elementler bulunuyor.Genellikle eski cihazlar
güncel fren sistemlerine göre tasarlanmamistir.
Ürettikleri akis basinci düsmekte. RoTWIN de aksine iki adet pompanin ortaya çikardigi güç ile basinç sabit kalmaktadir.
Akilli cihaz hidroligi öyle çalisiyor ki; ayarlanan
çalisma basinci miktarinda çalismaya devam
etmekte ve sadece ihtiyaç duyuldugu taktirde istenilen performansa ayarlanir. Bu çalisma prensibi
"sert" frenlerin olusumunda ve müsteri memnuniyetinde etkilidir. Her kim ki fren pedaline basarsa,
kendini daha güvenli hissedecek ve olusabilecek
tehlikelerde aracini donatmis ve önlemini en iyi
sekilde almis olacaktir. Bu özellikle bu soguk mevsimlerde daha da önemli", diyor Werner Rogg.
"Tamirhane ve servisler müsterilerine daha çok
fren sivisinin düzenli olarak degistirilmesindeki
önemi hatirlatmalidir. Ayrica fren sivi degisimleri
isletme için iyi bir ek gelir kaynagi." Tabi bunlar bir
ROMESS cihazinin kullanilmasiyla geçerlidir, özellikle RoTWIN zaman açisindan tasarrufu garanti
ediyor.
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Süper
Sahne!
ROMES' in Ha
lle 8 deki
standinda humm
ali bir faaliyet yasandi,
çünkü ürün
yeniliklerine ka
rsi yogun bir
ilgi vardi. Fuar
ekibi bu durumdan çok me
mnun kaldilar. Ceo W
erner Rogg
(sagdan dörd
üncü) iyi bir
Automechanik
a-bilançosu
olusturdu, çünk
ü birçok iyi
görüsmeler ya
pildi ve ilgili
yeni müsterile
r eklendi.

Werner Rogg Frankfurt'ta fuar standinda
birçok is arkadaslari ve
partnerleri ile karsilasmanin
mutlulugunu
yasiyor (sagda).

