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Sevgili 
okuyucular,
Aslinda sürekli güncel
olan bir konu, ama tam da
su anda, araç sürücüleri
arabalarini bahar bakimi
için servise götürdügü bu
dönemde tekrar üzerinde
durmak isteriz ki; fren
bakimi yapilirken dogru
donanimin kullanilmasi
esastir. Tek kelime ile:
RoTWIN. Bu cihazlar ile
hem tamirhane, hem de
müsteri güvenli taraftadir.
"Yumusak" frenler sikaye-
ti: Kesinlikle olmaz! Açik
ve net bir sekilde dile
getirmek istiyorum -
Modern araçlarda bile,
yani siradan cihazlarla
sonuç elde edilemeyen
araçlarda bile yumusak
frenler söz konusu ola-
maz. Tamirhane ustalari
istedigi kadar iyi olabilir,
ancak modern teknik
dünyasinda yalnizca ekip-
manlari kadar iyi olabiliy-
orlar.Iyi okumalar diliyo-
rum.            Werner Rogg

www.romess.de

Bahara fit 
girmeninyolu RoTWIN

Neredeyse her bes binek otomobil-
den bir tanesi kusurlu fren sistemleri
ile yollarda dolasiyor. Bu orani güncel
GTÜ-Kusur raporu bir kez daha teyit
ediyor: Araç sürücülerinin yaklasik
% 18'i her gün hayatlarini riske
atiyorlar, çünkü fren sistemleri
dogru düzgün çalismiyor."
Otomobil isletmeleri tam da bu kon-

uya müsterilerinin dikkatini çekmeli-
dirler",diye öneriyor ROMESS Ceosu
ve fren bakim cihazlarinda yeni ve
devrim niteligindeki RoTWIN-sistemi-
nin gelistiricisi Werner Rogg.Bu
durum iki yönden tamirhanelerin
kendi çikarlarinadir. Birincisi müsteri-
nin emniyetini garanti altina almis
oluyorlar. 
Digeri ise "Bahara fit girin" slogani

altinda fren servisi konusunda tam
ciro yapma zamani olmasi. Fren ser-
visi sirasinda RoTWIN-Jenerasyonu
cihazlarin kullanilmasi özellikle tercih
edilir. Modern fren sistemlerinde de
sistem içerisinde bulunan gaz ve toz
parçaciklarinin disariya atilmasini
saglayan yüksek akis basinç özelligi
ile hidrolik kosullari çekici fiyatlariyla
fazlasiyla yerine getiren piyasadaki
tek cihazlardir.
Werner Rogg net konusuyor: "Bu

zamanda modern fren sistemleri
yalnizca bizim patent korumali Ro-
TWIN cihazlarimiz ile tamamen
havadan arindirilabilir!"

Fren servisinin güç makinesi: SE 30-60 A 10 kullanilirken. Yüksek performan-
si garanti eder ve yüksek akis basinci sayesinde modern fren sistemlerinden
de gaz ve yüzen toz parçaciklarini disariya atabiliyor. Ancak bu yapildiginda
sürücülerin emniyeti saglanmis olur.
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Fren bakimi

Bir üretici söz konusu yeni bir ürün oldu-
gunda çok sey iddia edebilir ancak kanit-
lanmasi uygulama testi ile mümkün olur.
Tamirhanede kullanimi her gün tabiî ki,
ancak ROMESS in yeni RoTWIN-sistemi-
nin vaat edilenleri gerçekten yerine geti-
riyor mu, bilmek isteyen uzman redaktör-
ler de bilmek istedi. Netice: Evet gerçek-
ten öyle! Uzman basin övgüler yagdiriyor;
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Iyi görünüyor
Otomobil üreticileri, ticari islet-
meleri ve tamirhaneleri için iyi bir
dönem: Yeni araç tescili son
dönemde epey bir artti ve bu yal-
nizca sahsi pazarlarin etkisi
degil. Bu bilgi Creditplus-Bank'in
güncel tüketici endeksinden alin-
madir. En iyisi ise: Bu pozitif etki
devam edecekmis. Arastirmalara
göre Alman tüketicilerin alim etki-
si iyilesmistir. Bu duruma göre
ise yarar servis ekipmanlarina
yatirim yapmak için daha iyi bir
zaman olamaz.

Güçlü üçlü
Yüksek talebi olan diger bir cihaz
ise ROMESS'in Egim ölçeri CM-
09606. Bu cihaz gelismis Oto
isletmelerinde çok fazla kullanil-
maktadir. Egim ölçer ile salinca-
klarin durusu üzerinden veya
tahrik mili üzerinden aracin
seviyesi veya genel anlamda
platformlar açi degerlerinde ölçü-
lebilmektedir. Özellikle de direk-
siyon terazisi RNW 2009 ve
muhafazasi için alüminyum
taban plakasi ile birlikte alinmasi
önerilmektedir.

INFO

Egim ölçer, direksiyon terazisi ve Alü-
minyum taban plakasinin kombinasyonu,
Oto tamirhanelerine sasi ölçümünde çok
yönlülük sunuyor.

RoTWIN yüksek akis basinci
ile uzmanlari ikna etti

genis çapli uygulama testinde Scharz-
wald'dan çikan yeni nesil cihazlarin çitayi
yükselttigi kanitlandi. Bir baska deyisle
"Krafthand" in redaktörleri yayin merkezi
olan Bad Wörishofen de cihazlari zorlu
bir uygulama testinden geçirdiler - Dünya
yeniligi neymis ve oto tamirhanelerinin bu
cihazlari almada avantaji var midir bilmek
istiyorlardi. Neticeleri baska hiçbir istege
gerek kalmadigini gösteriyordu. Birçok
testten sonra kesin olan mükemmel tek-
nigin oto tamirhanelerine kolaylik ve
pratik kullanim sunarak zaman kazan-
dirdigi ve siradan servis cihazlarinin
tamamen havadan arindiramadigi
modern fren sistemlerinde dahil yeni
pompa hidroligi sayesinde bunu yapa-
bilmesidir. 
Oto uzmanlari RoTWIN'in müsteri güve-

ni kazanma savasinda en iyi silah oldu-
gunu hemen anladilar.

ROMESS-Teknik uzmani Kay-Uwe Karsten "Krafthand" dergisinde SE 30-60 A10 RoTWIN'i sunarken. Teknik redaktörler yük-
sek akis basinci sayesinde gözleri üzerine çeken yeni cihaz jenerasyonundaki kaliteyi hemen fark etti. Uygulama testi (yukari-
daki resimde) hiçbir soruyu yanitsiz birakmadi.
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Tir-Ustalari çok küçük kaçaklari 
kisa sürede nasil uluyor
"Nedeni küçük, etkisi büyük" derler ve demek iste-
dikleri küçük seylerin gerçekten küçümsendigidir.
Ancak tamirhanelerde bahsi geçen o "küçük sey-
ler" büyük masraflara yol açabilmektedir. Özelli-
kle de sivi hat veya tesisatlarindaki kaçaklar.

Burada kesin olan bir sey ise, kaçak ne kadar
küçük ise onu bulmak o kadar zordur. O

nedenle kaçagin yerini tespit etme eylemi
oto ustasini en çok yoran kisim oluyor.

Çünkü o bir sorun ve çözülmesi gere-
kiyor. 

Ilkinde olmazsa ikincide, üçüncü-
de veya …. Isçilik masraflarina

simdi hiç girmeyelim. Söz
konusu klima hatlari,

hava basinç hatlari

veya motorun emme sistemindeki hatlarda bulu-
nan kaçaklari tespit etmek ise, tutucu uzmanlar
kontrast malzemesi kullanmakta. Bunun dezavan-
tajlari avucumuzun içinde. Bu nedenle gelismis
tamirhaneler günden güne ultrases yardimiyla
elektro-akustik kaçak tespitini tercih etmektedir. Bu
konuda çitayi ROMESS'in Sizinti arama cihazi
USM 20128 koyuyor. 
Tamirhane alanlarinda talebi çok yüksek, çünkü

cihaz en ufak kaçak ve sizintilari temiz, hizli ve
sonuç odakli tespit edilmesini sagliyor.
Kullanicilar güvenli tarafta yer almaktadir, çünkü
0,1 milimetre çaptan daha küçük hava, buhar ve
gaz sizintilari basit bir sekilde tespit edilebiliyor.
ROMESS-Uzmani Kay-Uwe Karsten'in önerisi:"
Cihaz alindiktan sonra herkes kendi ihtiyaçlarina

ROMESS'in Sizinti arama cihazi USM 20128 Ticari araç tamirhanelerinde çok ise yariyor. Örnegin hidrolik sistemdeki kaçaklari ustalar bu cihaz ile
aninda tespit edebiliyor.
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göre cihazi ayarlamalidir. Bu çok zor bir
sey degil ve sonuç itibariyle buna deger."
Ultrases sizinti arama cihazi USM
20128'e ilgisi olan oto ve tir tamirhaneleri
diledikleri zaman cihazi deneyebilirler
Talepte bulunmalari halinde bürokratik
sartlar olmaksizin bizden bir test cihazi
alip deneyebilirler.ROMESS Ceosu
Werner Rogg tecrübelerine dayanarak-
tan özellikle tir ustalarinin USM 20128'ini
çok kullandiklarini biliyor: "Bu cihaz yal-
nizca binek otomobillerde iyi isler çikar-
miyor, hatta özellikle ticari araç siniflarin-
da daha iyi isler çikarmaktadir.", sözünü
veriyor. 
Araçlardaki birçok alçak basinç yöne-
timlerini, yani motor isletimindeki kaç-
aklar. Bunun disinda turbosarji ve fren
gücü artiricisi da USM 20128 ile güve-
nilir bir sekilde kontrol edilebiliyor.
Siradan ultrasonik kaçak tespit cihazlari-
na kiyasla USM 20128'in büyük avantaj-
lari ise yüksek hassasiyet ve pratik kulla-
nim kolayligidir. Cihaz gelistirilirken dijital
gösterge, analog gösterge biçimini koru-
du, çünkü gösterge çubuklu ölçümleri
insan gözü sürekli degisen sayilardan
çok daha kolay algilayabiliyor. Werner
Rogg: "Bu cihazimiz da kullaniciya en iyi
sekilde hizmet edebilmesi için tasarlan-
di!" 

Klima sistemleri tamirhane ustalari için çok çabuk bir korkulu
rüyaya dönüsebilir - eger kaçaklari ve sizintilari var ise. Ultra
ses sizinti bulucu USM 20128 ile bunlari sorunsuz bir sekilde
bulabilirler.Siparis içeriginde bir adet kulaklik gönderilmekte
ve tamirhanenin diger seslerin engellenmesine yariyor.

Bir tirin tabaninda mi
kaçak araniyor (solda)
veya bir binek otomo-
bilde mi - hiç fark
etmiyor - USM
20128her daim
ustalarin yüzü-
nügüldürüyor
(sagda).

Ek olarak siparis
edilebilen Mod.
Senderile yolcu
kabini sizinti
testi(Siparis no:
20128-S)


