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Sevgili 
okuyucular,
Konu yetersiz sürüs
emniyeti oldugunda
genelde “Insan faktörün-
den” çok söz ediliyor.
Bunun geçerli nedenleri
olabilir ancak makineyi
de göz önünde bulun-
durmaliyiz. O hata yap-
maz – bu sadece düz-
gün bakim yapildiysa
geçerlidir. Tamirhaneler
burada titizlikle hareket
etmelidir. Çünkü hatasiz
servis, dogru ekipman
seçimi ile baslar. Size bu
sayida teknik olarak
araba üreticilerinin yenili-
klerine ayak uyduramay-
an bakim cihazlarinin
kullanimindan dogan
önemli kusurlardan bil-
dirmeyi kendimize amaç
edindik.

Iyi okumalar diliyorum.
Saygilarimla,
Werner Rogg

alma cihazlari ile havanin tamamen alinma-
si mümkün olsa bile, modern fren sistemle-
rinde, fren asistanlari gibi sebeplerden
dolayi öyle kolay havadan arindirilmayaca-
klar. Birçok firmanin cihazlari frenlerin
“yumusak” olmasina neden olan hava ve
toz parçalarini tamamen arindiracak per-
formansta degil. Sert frenler ve böylece
kisa fren mesafeleri, zamaninda yapilan
bakimlar sayesinde oluyor. “Bunun garan-
tisini bizim Premium-Line ve yeni siste-
mimimiz RoTWIN ile donatilims ürünleri-
miz veriyor”, diyor Werner Rogg. Bu
cihazlar iki kat daha yüksek akis basinci
ve böylece daha yüksek miktar olustur-
makta ve sert frenleri ve emniyeti sagla-
maktdir.

www.romess.de

Hizli Reaksiyon
yeterli degil

Modern fren sistemleri iyi sonçlar doguruyor – eger ki bakimlari düzgün yapilirsa. Tam güvenirligi ise ROMESS Fren bakim cihaz-
lari saglamaktadir. Çünkü inovativ itme teknigi ile sistemi temizleme ve tam anlamiyla havasinin alinmasini saglar. Sadece böyle
oldugunda fren sistemi görevini tehlikeli gecikmeler olmaksizin yerine getirebiliyor.

“Kisa bir fren mesafesi sürücü için en iyi
hayat sigortasidir”, diyor Werner Rogg,
ROMESS-Ceosu ve bas gelistirici. Hizli
reaksiyonlar fren esnasinda tek basina
yeterli olmuyor. Deneyimli uzman olarak,
fren sivilarinin uzun süreler boyunca araçta
kalmamasi gerektigi konusunda uyariyor.
Tamirhaneler müsterilerini servis
dönemleri dikkate alinmadigi takdirde
geçeklesebilecek tehlikelerle ilgili
dönemsel olarak uyarmalidir. Sürücüler
tarafinda problem genelde bilinmiyor.”
Otomotiv-teknolojisi kendini sürekli gelistir-
di, ancak tam da yeni fren sistemlerinde
güncel tehlikeler olusmaktadir, bunlarin
bakimlari düzgün yapilmadigi taktirde. Bu
zamana kadar piyasada kullanilan hava
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Mühendislik ile Know-how

Adaptörler: herkese uygun 

ROMESS hususi araçlar için, tuslari
üzerinden kolay kullanilabilen ve servis
istasyonlari için çözüm olusturan otoma-
tik lastik hava doldurma ünitesi sunmak-
ta. Istenilen basinç arti veya eksi tusla-
riyla ayarlanabiliyor ve istenilen deger ve
gerçek deger ekran üzerinden gösteril-
mekte. Bu olgunluktaki sistemlerin seri
üretiminden ROMESS’in bu segmentte
yillara dayanan tecrübeleri bulunmakta-
dir. Bu deneyim ve Know-how sayesinde
ROMESS kendisini, ticari araçlarin seri
montajinda kullanilabilen otomatik lastik
hava basma ünitesinin olusturulmasin-
da, fikir danisilan ideal partner olarak
kanitladi. Büyük olan tesis Siemens
mühendisleri tarafindan kuruldu ve
yönetme teknigi konusunda sorumluluk
ROMESS’e aitti. Bu pilot tesis ile ticari
bir aracin dört lastigini ayni anda dol-
durmak mümkün.

Bu sayede, bu zamana kadar yapilan
manuel doluma kiyasla çok zaman kaz-
aniliyor. Otomatik yönetimin bir diger
avantji da kalite yönetimi konusunda tam
anlamiyla sartlar yerine getirilmektedir,
çünkü çalisma adimlari tek tek belgelen-
mektedir.
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Küçük Yardimci
Hayatimizi kolaylastiran seyler
genelde küçük seylerdir. Örnegin
ROMESS’in Vakum Pompasi
09801-03. Çok yönlü olarak kul-
lanilabilmektedir. Örnegin adap-
tasyonlarisabitlemek için ve/veya
Distronic için ayarlama aparatini
sabitlemek için.

Belgeli Kalite 
Müsteriler ve bayiler biliyor ki
ROMESS dünya çapinda iyi bir
partner. Bu yalnizca DIN EN ISO
9001:2008 sertifikasi ile belge-
lenmis degil. Sonrasinda firma iki
yillik dönem içerisinde simdi bir
kez daha sertifikalandirilmistir.
Kalite yaklasiklardan / asagi-
yukari gibi tahminlerle gelmiyor
ve bu DIN-ISO normlari tarafin-
dan belgelenmekte.

INFO

Bu kutu; daha dogrusu iç dünyasi – o ticari araçlar için
olan büyük otomatik lastik hava doldurma tesisini yöne-
tiyor.

Oto tamirhanelerinin kaçinilmaz yardimci-
si: Vakum pompamiz. Siparis numarasi
09801-03

Partner olarak Siemens

Çesitli dillerdeki sertifika belgeleri
ROMESS-Kalitesini kagit üzerinde de bel-
gelemektedir.

Profesyonel Marka ROMESS’in büyük avantajlarindan bir tanesi genis adaptör yelpazesidir. Bilinen tüm araç
marka ve modelleri kapsamaktadir. Serbest tamrihaneler için birebir: En çok kullanilan adaptörlerden olusan
Universal-Setimiz (Resme bakiniz).
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Küçük modifikasyonlar bile büyük yeniliklere yön verebilir. Fren
bakim cihazlari konusunda teknolojik lider olan ROMESS firmasi,
piyasada bulunan 2 adet cihazinda, günlük kullanicisini sevindirecek
bazi detaylari iyilestirdi. Böylece basarili S 30-60 üç kollu hortum
tutucusu ile donatilmis olup kullanim kolayligi sagliyor. Sise tutucu

da bundan sonra 150 ml –
Emme siringasi (Siparis-
No. 50272) için yer tasar-
lanmis olarak gönderile-
cektir. Isbu siringa yüksek
emme kabiliyetine sahip ve
fren servisinde emme terti-
bati bulunmayan cihazlarda
fren sivisi haznesinden
islem öncesi eski fren sivisi-
ni çikartmaya yariyor. Ayni
sekilde S 22 cihazinda da
ROMESS-Tasarimcilari
bazi degisiklikler yapti.
Cihaz emme tertibati ile
donatildi ve kullanim düg-
melerinin ve depo göster-
gesinin düzenle yerlestirildi-
gi göz alici bir panele sahip
oldu.

|    V.i.S.d.P: Werner Rogg, GF   ROMESS Rogg Apparate + Electronic GmbH + Co. KG    |     Dickenhardtstr. 67    |    78054 VS-Schwenningen   
 www.romess.de    |    E-Mail: info@romess.de  |   Text und Bild freibleibend

Emme tertibati bulunmayan ROMESS-Cihazlarinin ideal tamamlayicisi: güçlü emme potansiyeline sahip
emme siringamiz.

Emme Tertibati bulunmayan ROMESS-Cihazlar bundan
böyle Vakum siringasi yerlestirme bölmesi bulunan (yesil
ok)yeni sise tutucu ile gönderilecektir. S 30-60 (bizim res-
mimiz) ayrica sekil itibariyle daha güzel bir hortum tutucu
ile donatilmistir.

Zekice 
Tamamlandi



Bu kadar kolay
para kazanilabilir

Adaptörü dengeleme ka-
bina takiniz.

Baslatma tusu ile islemi
baslatin.

Böylece yeni fren sivisini doldurma
islemi baslatilmis oldu. Es zamanli
olarak eski fren sivisi degistiriliy-
or ve ayni zamanda havasi da ali-
niyor. Bu sayede fren sisteminin
çalisirligi garanti altina alinmaktadir.
“Yumusak frenler” söz konusu bile
olamaz. Bu ROMESS için açik ve
net bir rekabet avantaji, çünkü bunu
yapabilen teknoloji patent korumali-
dir.

Eski fren sivisi toplama sisesine
akacaktir. Seffaf toplama sisesi
üzerinde bulunan skala ile topla-
nan miktar görülmektedir. Bu
islem sirasinda fren sisteminin
havasi da alinmaktadir. Çok kisa
bir süreç ve eller temiz kaliyor.

Toplama sisesine bagli
bulunan hortum hava
alma vidasi üzerine
geçirilir ve vida açilir.

Fren bakimi bir ROMESS-Cihaziyla gerçekten kolay ve rahat bir
sekilde yapilabiliyor. Araçtaki havayi almak için ve yeniden doldur-
mak için, yalnizca üç çalisma adimi gerekli.Ayrica sinir konusunda da
epey tasarruf ettiriyor, çünkü ROMESS-Cihazlari, kullanicinin frenler
“yumusak” diye bir sikayet ile gelmeyeceginin de garantisini veriyor. 
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Her açidan
dogru olmali
Ölçüm teknikleri ROMESS firmasinda merkezi
bir otorite ve bu sayede piyasaya oldukça dahi-
ce çözümler getirmistir. Firma sadece ölçüm
cihazlariyla seri üretime geçmiyor. Sirketin bu
segmentte bir diger özelligi ise, çesitli endüstriy-
el alanlarda ve kullanim alanlarinda çözümler
üretebilmesidir.
Bu sektördeki en yeni ürün ise çok karmasik bir

probleme çözüm olan üründür:
El terminali SL 2016, müsteriye özel bir cihaz

olup, transmisyon milinin takilmasi sirasinda saft
açilarinin ölçülmesini ve esitlemesini saglamak-
tadir ve montaj sürecini en az ugrasla bitirmeyi
mümkün kiliyor. Ayrica ölçülen degerleri belge-
leyebilmekte.
SL 2016 açi degerlerini tespit edip bunlari iki

seviyede matematiksel olarak daha sonra deger-
lendirilmesini sagliyor. Bu sayede çok pratik bir
ayarlama ünitesi olup örnegin is makineleri
üretimi esnasinda büyük kolayliklar saglaya-
bilmektedir. Örnegin – Çimento mikseri, vinç
araçlari veya kepçelerde hidrostatik sanzi-
man ve vites sistemi, dizel motoru ile birles-
tirilir. Bu yapilirken sanziman elementlerinin
montaj açilarinin önemi büyüktür. SL 2016 dogru
montaj açisini tespit eder, ekranda gösterir ve
hafizasina kaydeder. 

SL 2016 ile modifiyeli transmission mili (saft)üzerinden deneysel
düzenleme. Araçlarda takili oldugu gibi.
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