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Sevgili
okuyucular,

Güçlü ürünler, güçlü ilgi.
RoTWIN-cihazlarimizin
uzmanlik alanlarindaki iyi
rezonansi bizi çok mutlu
etmekte. Tamirhane ustalarina bizim yeni cihaz
jenerasyonunun performansini uzun uzun anlatmaya gerek yok - onlar
yatirimin yüksek güce
sahip bir RoTWIN cihazina yapmanin karli oldugunu hemen anlayabiliyorlar.
Buna ragmen yinede bazi
sorularla karsilasmaktayiz.
Örnegin: "Neden sirket
magazininizde federal
ekonomi bakanliginin
logosuna yer veriyorsunuz?" Veya "Neden iki
adet vücut gelistirici sizin
reklaminizi yapmakta?" Iste bu sorulari genis çapli
bir röportajla size bu sayimizda açiklayacagim.
Iyi okumalar diliyorum.
Werner Rogg

ROMESS, çitayi yükselten yeni fren bakim cihazlari RoTWIN- jenerasyonunun reklamini bu iki güçlü kisiyle yapmakta. Neden?

Ayi gücündeki
ROMESS-Ikizleri
RoTWIN-jenerasyonu fren bakim cihazlari tüm oto tamirhaneleri olmasa da
herkesin dilinde. ROMESS
ceosu ve gelistiricisi Werner
Rogg, bu durumun degiseceginden süphesiz. Uzun yillarin
tecrübesi ile bilmekte ki: "Kalite
varligini gösterir!"
RoTWIN yalnizca yüksek performansi ile kendini göstermedi,
ayni zamanda pazarlama alaninda da

gösterdi. Kasli vücutlara sahip dambilli iki
erkek kendilerine baktiriyor.
Peki neden RoTWIN-hattinda yer aldiklarini ve federal
ekonomi bakanliginin ekonomi ve enerji resmi logosunun (solda) belirli bir
süredir sirket magazinimizde neden yer aldigi ile ilgili
genis bilgiye sayfa 2/3 de ulasacaksiniz.
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INFO Neden o abartilikas yiginlari?
ROTWIN

Werner Rogg ROMESS'i 1970 yilinda kurmustur. Kendisi tamirhane teknik ve ekipmanlari alaninda yüzün
üzerinde patentin sahibi. Ayrica tutku
dolu bir mühendis ve fren servisi
dahil ileri düzeyde cihazlarin lider
üreticisidir.

Sipsak dengeleme haznesi bosaltildi.

Iyi aksesuarlar
Oto tamirhaneleri için yüksek kaliteli cihaz üreticisi olarak
ROMESS, ayni kalitede aksesuar
da sunmaktadir. Ürün çesidi olarak yalnizca uygun fiyata kaliteli
toplama siseleri sunulmamakta.
Ayni zamanda fren sivisi dengeleme haznesini temiz ve hizli bir
sekilde bosaltan pratik emme
siringalari da sunulmaktadir.
Bunlar özellikle emme tertibati
bulunmayan cihazlarin kullaniminda çok ise yaramaktalar.

Çok konforlu
Fren sivisi eskimektedir. Bu
nedenle sivinin belli araliklarla
degismesi gerektigi önerilmekte.
Tamirhane müsterisine degisimin
gerekliligi en iyi bir fren sivisi
testeri ile iletilebilir. Bunun için en
uygun cihaz ROMESS'in Aqua 12
Digi'sidir. Çogunlukla yalnizca
fren sivisinin elektrik iletkenligini
ölçen cihazlara kiyasla, Aqua
cihazi fren sivisinin buhar basincini ölçerek sivinin güncel kalitesini
degerlendirmekte. Ölçme islemi
ve ölçüm degerleri ekran üzerinden gösterilmekte ve ölçüm sonuçlarinin cihaz üzerinde bulunan
kesisme noktasi üzerinden çiktisi
alinabilmekte.

Bay Rogg, RoTWIN-jenerasyonu
cihazlarin reklamini neden özellikle o
iki kasli erkekle yapmaktasiniz?
Bir fren bakim cihazinda neler yapabildigi genelde görsel olarak fark edilmemekte. Ancak bu iki adet kasli erkek ile
yeni jenerasyon cihazlarimizin içindeki
gücü göstermekteyiz. Tüm Know-how'umuz RoTWIN'e aktarilmistir.
Iki adet kas paketi yumurta gibi birbiriyle eslesmekte ...
Tesadüf degil. Atletler iki adet özdes
pompanin gücünü singelemekte. Gerçekte de Ro-TWIN cihazlarinda iki adet

"pompaikizi" degisken olarak yönlendirilmekte (yukarida). Pompalardan biri
siviyi emerken, diger pompa ileri itmekte. Dünya çapinda patent korumali
sistem, böyle bir çalisma prensibine
dayali. Bu yeni pompa hidroligi sayesinde, siradan servis cihazlariyla
mümkün olmayan, modern fren sistemleri de
tamamen havadan arindirilabilir. Bu, tamirhane kullaniminin disinda bir takim
testlerle
de
kanitlandi.

Werner Rogg ist der führende Entwickler von Geräten für
den Bremsenservice. Bei seiner Arbeit orientiert er sich
konsequent an den Bedürfnissen der Kfz-Profis, die sich
wachsenden Anforderungen gegenübersehen.

Testler saygi deger uzman redaktörler
tarafindan gerçeklestirildi. Ayrica federal
ekonomi ve enerji bakanliginin Ro-TWIN
gelisimini desteklemesi de baska söze
gerek kalmadigini gösterir. Bu destegi
herkeste yapmiyorlar*.
Bir üretici umut verici sözler verebilir!
Gayet dogru. Ancak biz verdigimiz sözü
tutuyoruz. RoTWIN cihazlari piyasada
bulunan cihazlardan beklentileri en üst
seviyede karsilayan cihazlardir -üstelik
cazip fiyatlarla. Çünkü modern fren sistemlerinde bile yüksek akis basinci ile
hidrolik sartlari yerine getirerek, sistemi
gaz ve aski parçaciklarindan arindirmak-

Yenilikçiler* için ZIM
ZIM demek "Zentrales InnovationsprogrammMittelstand /
Orta sinif merkezi inovasyon
programi". Orta ölçekli isletmeler için ülke çapinda teknolojiye
ve branslara açik olan bir
destek programidir. Destek,
kullanim alanina göre yüksek
anlam getiren yeni teknolojik
ürünleri kapsamaktadir.
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ta. Hem de fren sivisini köpürtmeden. Ve
asil noktada zaten bu! Biz her zamandan tamirhane islerinde yükselen
beklentilere uyum sagladik. Bence
dogru düzgün gerçeklestirilen bir fren
sivisi degisimi, yalnizca sürücülerin
memnun müsteri olmasi ve düzenli ciro
yapmak amaçli degildir. Tamirhanede
kullanilan bir RoTWIN cihazinin verdigi
emniyet te önemsenmeyecek bir konu
degil.
Sizin güçlü ikizleriniz oto tamirhanelerinde müsteriyi baglama anlaminda
yardimci mi olacak?
Aynen böyle görülmeli. Rakiplerimizin
sundugu cihazlar gibi, daha az performansli bir ürünün kullaniminda, modern
araçlarda "yumusak frenler" söz konusu
olabiliyor. Araç sürücüsü bunu hemen
fark eder ve sikayette bulunur - bir kez, iki
kez, ve sürekli. Veya cezai yükümlülükler
nedeniyle tamirhane için çok daha kötü
de olabilir. Frenlerin etkisi yetersiz oldugundan kaza yapabilir. Iste o zaman tam
deger. Müsterisinin hayatindan sorumlu
olanlar, yanlis yerde tasarruf yapmamalidir.

RoTWIN jenerasyonu bir cihaz tamirhanede kullanilirken:Yüksek talepleri yerine getirmekte, çünkü modern
fren sistemlerini bile tamamen havadan arindirabilmekte.

Paha biçilemez: neredeyse
yarim asirlik deneyim!
2020 de ROMESS firmasi yarim asirlik varolusuna bakmakta.Fizikçi
ve Mühendis Werner Rogg, Know-how isletmesini 1970 yilinda
kurdu. O günden beri tamirhane piyasasinda yeni çitalar konmakta.

cihazlari piyasaya sürdü.Ayrica
akillica gelistirilmis itme sistemi
sayesinde artik fren hava alma
islemi diger bir tamir isi ile ayni
zamanda yapilabiliyordu. O
zaman itibari ile Rogg ve uzmanlari (asagida - gelisirme ekibinden
1980'li yillara ait bir fotograf)
tamirhane ustalarina çok sayida
inovasyon getirerek onlara islerini
kolaylastirdi ve hizlandirdi. Fren
bakimi konusunda ROMESS yillardir teknolojik olarak lider.

Know-how
her
zamandan
ROMESS firmasi için sermayeyi
olusturmustur. Orta direk olarak
dinamik bir piyasada ayakta kalmak isteniyorsa, hizli olmak gerekir. Ve iyi. ROMESS iyi degil.
ROMESS çok iyi.
Yalnizca inovasyon alaninda
degil, ürün kalitesi anlaminda da
çok iyi. Bu durum fuar ziyaretlerinde, memnun kullanicilara rastlandiginda
onaylanmis
oluyor.
Kullanicilar cihazlari on veya 20
yildir yogun çalisma tempolu tamirhanelerde kullandiklarini bildirmekteler. Ancak
ulasilan noktadan memnun
kalmak için geçerli bir
sebep degil. "Teknolojik
anlamda seviyeyi yakalamak bize yetmiyor. Biz yillardir çitayi yükseltmekteyiz", diyor Werner Rogg.Bu
inanç baslangiç zamanlarimizdan: Isletmemizin amaci
ilk baslarda yabanci firmalarin sorunlarina çözüm
teklif etmekti.
Rogg ve çalisanlari ilk baslarda
endüstriel kimya alanlarinda
ölçüm ve ayarlama konularinda
teknik inovasyonlarla ilgileniyorlardi. Zamanla da çalisma alanlari
motorlu tasitlar sektöründe kullanilan servis cihazlarinin gelistirilmesi alanina yöneldi.
Frenlerin bakimi o zamanlar yalnizca manuel olarak yapiliyordu.
Bu görev ise iki kisi tarafindan
yapilmaktaydi. ROMESS bu
nedenle tek kisi tarafindan kolaylikla kullanilabilen ilk elektrohidrolik

V.i.S.d.P: Werner Rogg, GF ROMESS Rogg Apparate + Electronic GmbH + Co. KG
www.romess.de | E-Mail: info@romess.de | Text und Bild freibleibend

|

Dickenhardtstr. 67

Uzman kisiler biliyorlar: Bu cihazlar çok kez kopyalandi ancak asla
ulasilamadi. Bu günümüzde de
geçerliligini koruyor.
RoTWIN
jenerasyonu o kadar iyi ki,
Ekonomi ve Enerji bakanligindan
desteklenmekte (karsi sayfaya
bakiniz). Bu durum yeni teknolojinin anlamini ifade ediyor ve baska
söze gerek de kalmiyor. Çünkü
Ucuz rakiplerin sundugu siradan
servis cihazlariyla günümüz fren
sistemlerini tamamen havadan
arindirmak mümkün degildir.
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USM 20128

Arayan
bulur!

Sizinti bulucu USM 20128 klima gibi hava sistemlerinde
bulunan en küçük kaçaklari elinle koymus gibi bulmak için,
çok büyük bir yardimcidir. Bu hassas burun 0,1 milimetreden küçük çapta hava, buhar ve gaz kaçaklarini bile hizli bir
sekilde tespit edebiliyor ve güvenilirdir. Bu, zaman kazandirir. Gerçek proflar bu küçük yardimcinin kiymetini biliyorlar.

Oto-tamirhanesinde her hareketin bir anlami olmali. Gereksiz islere yer yok.
Usta gel, uzman git: Günümüzde bir çok iste sahip oldugun ekipman kadar iyi
olabiliyorsun.Örnegin kaçak ve sizinti söz konusu oldugunda. Mesela Klima
tesisatinda, hava basinci hatlarinda veya motorun emme sisteminde. Kaçak ne
kadar küçük ise, onu tespit etmek te o kadar zordur. Bu nedenle kaçak yer tespiti en iyi tamirhane ustalarini dahi bezdirebilmekte. Tam böyle bir durumda
ROMESS'in modern Ultra sonic sizinti bulucusu USM 20128 elektro akustik
yer belirlemenin faydalarini göstermekte. Bu cihaz sadece binek otomobillerde degil, özellikle de ticari araçlarda da çok iyi isler çikariyor.Kesin sonuç:
Bununla arayan, bulur …

Best.Nr. 20128

Modern ve dirençli
Modern Ultrasonic sizinti bulucu USM 20128,
yayilan ses dalgalarini tam anlamiyla algilayan,
akü ile çalisan dirençli bir el terminalidir.
Sizintilardan kaynaklanan frekans degisiklikleri
bir LCD ekran üzerinden (analog) çubuklu
gösterge biçiminde ve ayni zamanda dijital olarak göstermektedir, çünkü çubuklu göstergeler sürekli degisen sayilardan daha kolay
algilanmaktadir. Siparis içerigi: El modülü ve
spiral kablolu kugu boynundan olusan cihaz,
stereo kulaklik, güç kaynagi baglantisi, kullanma kilavuzu ve çanta.

