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Sevgili 
okuyucular,
Tatil zamani demek, seya-
hat zaman demek ve birç-
ok insan hedefe dogru
kendi arabalariyla yola
çikiyorlar. Bu durumda
insanin basina birçok sey
gelebiliyor. Özellikle de
aracin teknik anlamda
eksiklikleri varsa. Fren
sistemi bunlardan çok
hassas olanidir. ROMESS
marka cihazlarla yapilan
bir fren servis islemi,
emniyeti saglamayi garan-
ti altina aliyor. Bu sayimiz-
da da motorlu tasit tamir-
hanelerinin verimli cihazlar
kullanmasi gerektiginin
altini çiziyoruz. Alinan
sorumluluk bile bunu
gerektirir. Yanlis yerden
yapilan tasarruflar sonuç
olarak dertten baska bir
sey getirmemekte. Hiçbir
sey olmasa: "Frenler
yumusak" sikayetleri ve
ekstra masraf olur. Bunun
da sinirden baska bir geti-
risi yoktur.

Iyi okumalar diliyorum.
Werner Rogg 

www.romess.de

Kesinlikle 
bir arti ciro
Yaz tatili yolculuguna çikmadan önce
aracinizda ROMESS cihazlari kullanildi
ise tipik bir win - win kazanç durumu olu-
suyor: Müsteri daha fazla emniyet garan-
tisi kazanmis oluyor, tamirhane ise tatil
yolculugu öncesi yapilan bir fren bakimiy-
la kisa yoldan cirosuna bir arti katmis
oluyor.ROMESS- Ceosu Werner Rogg
sebebini açikliyor:"Fren sistemi ilk 1,5
saniye içerisinde esit bir zamanlama ile
etki etmeli. Çünkü frenden sonra kaza
olacak mi? olmayacak mi? Sorusunun
cevabi çogu zaman o süreçte belirlen-
mektedir." Ampirik olarak kanitlanmistir:
Fren sistemi ani ve dört tekerlege esit bir
sekilde etki yapacak olsaydi arkadan

çarpmali araba kazalari yüzde 60 oranin-
da azalabilirdi. Ancak bu birçok araçta
söz konusu degil. Sebebine gelince
genellikle yetersiz tamirhane ekipmanla-
rindan kaynaklanmaktadir. Piyasada
bulunan fren doldurma ve hava alma
cihazlarinin neredeyse tümü, günümüz
modern araçlar için yeterli akis basinci
olusturamiyor.
ROMESS-cihazlari hariç: Gelistirdigimiz
patent korumali itme teknigi ile saglanan
yüksek akis basinci ile modern fren sis-
temlerini dahil tamamen havadan arindi-
rilabiliyor, böylece fren sorunu sebebiyle
olusan tek tarafli kazalar önlenebiliyor
(daha fazlasi sayfa 3 te).
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Tatil seyahati sirasinda kötü sürprizlerle karsilasmak istemeyenler, tatilden önce bir fren bakimi yaptirmali. Tamirhanelere de katki
sagliyor. Bu ancak verimli bakim cihazlari kullaniyorsa geçerlidir.
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Autopromotec Bologna

"Bologna'daki sunumumuz çok basarili
geçti",diye memnun bir sekilde özetliyor
Frank Kirmis, ROMESS'de Global Sales
Manageri. Çok sayida uzman ziyaretçi
muntazam kalite bilgisi göstererek bizim
cihazlarimizla ilgilendiler. Özellikle de
yeni cihaz jenerasyonumuz RoTWIN
ilgiyi üzerine çekti." 
Frankfurt'ta yapilan Automechanika'dan
sonra Autopromotec Avrupanin ikinci
büyük tamirhane ekipmanlari ve Oto -
Satis sonrasi hizmet (Aftermarket) fuari-
dir. Bu sene en üstün seviyelerde bir fuar
olarak gerçeklesti. 1.650 den fazla kati-
limci Kuzey Italya'da ürünlerini sergiledi.
Yaklasik 114.000 uzman ziyaretçi fuar
girislerinde sayildi ve bu neredeyse 2015
yilindan yüzde 10 fazla. Global agini
genisletmek için, ticari büyümeyi dünya
çapinda gerçeklestirmek ve önemli stra-
tejik piyasa bilgilerini toplamak için
ROMESS firmasi da Italyan Partneri DTS
s.r.l. ile birlikte bu devasa organizasyona
katildi.  Bu planlari o bes yogun fuar gün-
lerinde istenildigi sekilde gerçeklestirildi.
Stantta birçok yeni ve ilgili baglantilar
kuruldu, yeni müsteriler edinildi ve önem-

li partnerlerle görüsmeler yapildi. Birçok
siparis bile alindi. Satis Sorumlusu Frank
Kirmis fuari kendisinin de artik ROMESS
ekibinden oldugunu kanitlamak için bir
firsat olarak degerlendirdi. Ayni zamanda
25 yillik servis ekipmanlari tecrübesini ve
baglantilarini yeni müsteri edinmek için
kullanmasi için de degerlendirdi. Kirmis
programlarinda bulunan tüm ürün yelpa-
zesini sundu ve zaman zaman ziyaretçi
akini sebebiyle zaman ayirma açisindan
adaletli davranmasi zorlasiyordu -
Uzman seyircilerin "Made in Germany"
top-ürünlerine ilgisi o kadar büyüktü.- so
groß war das Interesse des
Fachpublikums an den Top-Produkten
„Made in Germany”.

Kamber, kaster ve toe ayarlari: Bu islem,
ROMESS'in kendini kanitlamis egimölçe-
ri CM 09606 ile epey hizli ve basit bir
sekilde yapilabilir. Ön aksta salincaklarin
durusu ve arka aksta tahrik mili üzerin-
den aracin seviyesi ölçülmekte.
Göstergeler yüksek hassasiyetle dijital

ekranda gösterilmektedir. Degerler bir
veri aktarma ve sarj istasyonu (aksesuar)
ile Rot balans bilgisayarina aktarilmakta-
dir. Burada ölçülen degerlere uygun
ayarlama degerleri eslestirilecektir. 
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Tek kelimeyle iyi
Ayarlama konusunda çok iyiy-
iz…Mercedes uzmanlari bunu
biliyor. ROMESS, ayarlama
modülü Distronic Plus 09807-10
ile Mercedes tamirhanelerine
mesafe ayarlama tempomatinin
ayarlanmasini saglayan düzene-
gi sunmaktadir. Kullanimi çok
basit ve islem çabuk gerçeklesti-
riliyor: Ayarlama modülünde
bulunan vantuz, radar basina
yerlestirilir ve el pompasiyla olus-
turulan vakum ile sabitlenir. Bir
manometre araciligiyla olusturu-
lan vakum basinci gösterilmekte-
dir. Entegre edilen terazi radar
isinini simule etmekte ve ayari
mümkün kilmaktadir. Ayni sekilde
Distronic ayarlama düzenegi
09803-DTR de radar basinin
ayarlanmasi konusunda yardim-
cidir (asagida).

INFO

Distronic ayarlama düzenegi Distronic
Plus 09807-10pratik bir kutu içerisinde
gönderilmektedir. 

Stantta ziyaretçi dalgasi 

Ön düzen ölçümü
Egim ölçüm cihazi CM 09606

Ön düzen ölçümü bu kadar basit olabilir: Egim ölçer cihazi
CM 09606 çok pratik.
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Kesinlikle yalan haber olmayan istatistikler mevcut: Her onun-
cu kazanin sebebi arastirildiginda araçlarin birinde teknik bir
eksikligin oldugu görülmektedir.Lastik ve fren konusunda kabul
edilemez durumda tasitlarin oldugunu bilirkisi organizasyonu
KÜS'ün yillik bilançosu da teyit etmektedir: Denetçiler 2,6 mily-
on ana incelemelerden yaklasik 300.000 kez fren kusuru tes-
pit etmistir.Benzer ürkütücü rakamlar da baska test organiza-
syonlarin raporlarinda da görülmektedir. Örnegin: GTÜ-
Mängelreport. Bu konuda daima geçerli olan bir kural: Tasit ne
kadar eski ise, frenlerde de o kadar teknik sorun olusmaktadir.
Bunu her dört tasittan birinin geçemedigi TÜV de onayliyor.

Oto-isletmeleri sorumluluk risklerine yer vermemelidir
Müsterilerine fren servisinin önemini bildirmeyen tamirhaneler,
araç sürücüsünün sebebi frenler olan, olasi bir trafik kazasinda,
yalnizca sorumluluk riskini almis olmuyor. Ayrica para da hediye
etmis oluyor!

Yalnizca ROMESS yüksek emniyeti garanti ediyor
Çünkü bir fren servisi, verimli ve güvenilir cihazlarin kullanimin-
da, dikkate deger ve belli araliklarla tekrarlanan bir ciro potan-
siyeli içermektedir. Bizim cihazlarimizi kullanan tamirhaneler
fren bakiminda çok basit bir sekilde para kazanabilirler. Çünkü
emin olabilirler ki cihazlar sorunsuz bir sekilde çalismakta ve
sikayet gelmemektedir, diyor ROMESS Ceosu Werner Rogg.
Çünkü biz, cihazlarimizin kullanilmasi durumunda "yumusak
frenlerin" söz konusu olamayacagini garanti ediyoruz. Sebebi
patent korumali bir itme teknolojisine dayanmaktadir. Bu tekno-
loji sayesinde en uygun akis hizi ve en uygun akis basinci olus-
turulmaktadir (sag üste bakiniz) ve sadece ROMESS tarafindan
sunulmaktadir.

|    V.i.S.d.P: Werner Rogg, GF   ROMESS Rogg Apparate + Electronic GmbH + Co. KG    |     Dickenhardtstr. 67    |    78054 VS-Schwenningen   
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Hiz ve basinç neden bu kadar
önemli? 

Para hediye eden
tamirhaneler 

Fo
to

:t
re

nd
ob

je
ct

s/
fo

to
lia

Müsteriler, tamirhanelerden araçlarinin emniyet eksikliklerini tamamlanmasi için her
seyin yapildigini beklemektedir. 

Fazla düsük akis hizi:
Fren sivisinin degisimi sirasinda girdaplar olusmaktadir.
Fren bakim cihazi içerisinde hava baloncuklarin olusumu-
na sebep veriyor. Sistem içerisindeki hava ise, tüm oto-pro-
flarin korkusu olan ve tehlike aninda hemen cevap ver-
meyen "yumusak frenlere" sebeptir. Ayrica basinç, sistem
içerisinde bulunan toz ve asinma parçaciklarinin disariya
atilmasini saglayamiyor. 

Fazla yüksek akis hizi:
Yüksek akis hizinda da fren sivisi köpürmekte ve hava
baloncuklari olusmaktadir. Etkisi yine ayni: "yumusak fren-
ler" ve böylece yüksek kaza riski.

Ideal akis hizi (ROMESS):
Girdap olusumunu ve ayni sekilde köpürmeye ve baloncuk
olusumuna izin vermemektedir. Buna ragmen olusan basi-
nç modern fren sistemlerinden aski elemanlari ve toz parç-
aciklarini disariya atmaya yetiyor.

Uzman önerisi:
Son yillarda arabalarda
bulunan fren sistemleri
emniyet açisindan tekno-
lojik gelismelerle birlikte

ve fren asistani vb. yardimcilar nede-
niyle epey detaylandirildi. Bu demek
oluyor ki fren sivisi degisiminde farkli
sartlara ihtiyaç vardir. Fren sistemlerin-
de hidrolik bakim sirasinda daha fazla

akis dirençlerine karsi gelinmesi gerekmektedir.
Kendini kanitlamis Premium cihazlarimiz S 15 ve S 30-
60'in yani sira yeni RoTWIN jenerasyonu tam da bu
yeni sartlari yerine getirmektedir.Bu cihazlar en son
teknoloji kullanilarak tasarlanmis ve tabi ki de dünya
çapinda patent korumalidir.(Pat. pend. DE 20 2014 010
280 U1 / 20 2014 010280.5). Siradan basit servis
cihazlari ile fren sistemlerinin tamamen havadan arin-
dirilmasi mümkün degildir.

Fiyat önerisi:
Para dünyayi yönetmek-
tedir. Birçok tamirhane
satin alimcisi satin alma
isleminde uygun fiyati
dikkate almaktadir. Bu
anlamda da üstün
RoTWIN jenerasyonu
tam anlamiyla rekabete
hazirdir.Piyasada iyi bir
isin pesinde olanlar, sizi
teget geçememektedir. SE 30-60 A 10 RoTWIN
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Avusturya'da - dünyada tek -
Genel muayenede fren sivisinin kali-

tesi incelenmektedir. Avusturyali oto uzman-
lari biliyorlar: Arabanin bakimi düzgün yapilmadigi sürece,
yalnizca Alpler degil frenler de isik saçabilir. Ve Alpler böl-
gesinde bunun sonuçlari kötü olur. ROMESS
Avusturya'ya birçok fren sivisi testeri gönderiyor. Aqua 10
ve Aqua 12 Digital çok kesin ve tabiî ki dünyanin diger
yerlerinde de yüksek kullanim oranina sahip. Yalnizca bu
nedenden degil, ayrica tamirhane müsterisine karsi
fren sivisi degisiminin gerekli oldugunu gösterir
belge olusturabilmesi de bir neden.

Ölçüm degerleri kagit üzerinde gözle görülür

Aqualar entegre edilmis bir basinç odasina sahip, yani
analizlerini kapali sistem içerisinde yüksek kesinlik ile ve
diger test cihazlarindan farkli dis çevre etkilerine maruz
kalmadan gerçeklestirmekteler.Aqua 12 Digital ise bundan
farkli olarak ayrica bir yazici baglantisina sahiptir, böylece
ölçülen degerler aninda yazdirilabilmektedir. Araç sürücü-
sü açisindan bu önemsenmeyecek bir sey degil:
Tamirhane müsterileri ölçülen degerleri gözle görülür sekil-
de elde tuttugu zaman fren servisinin gerekli olduguna
daha çabuk ikna oluyorlar.Ayni sekilde tamirhane ustasi
için de ROMESS-testerlerin çalisma prensibi avantajli:
Çünkü islem, yani fren sivisinin isitilmasi kapali
ortamda gerçeklesmekte ve bu buharin solunmasini
ve temasi önlemektedir.

Fren hortumlarindan, lastik man-
setlerden ve fren sivisi haznesinin

kapaklarindan zamanla havadaki
nem ve su fren sivisina yayilmakta ve

fren sivisini eskitmektedir. Bu çok teh-
likeli olabilir. Tamirhane ustalari bunu

biliyor. Ancak müsterilerime bunu nasil
anlatabilirim? 

Kare,
pratik,

çok iyi!

Aqua 12 Digital ile ölçüm
degerleri aninda bilgisayar ara-
ciligi ile yazdirilabilir. 

Kapali Sistem:Aqua
10 güvenilirve asiri
derecede kesin.

Ölçme metodu
Kaynama noktasina kadar isit-
ma islemindefren sivisi örne-
ginde bulunan su orani buhar-
lasmakta ve ölçüm odacigin-
da basinç olusturmakta.
Örnekteki su orani ne kadar
yüksekse, kaynama noktasi
da o kadar düsüktür. 
Sabit bir derecede buhar
basinci üzerinden fren sivisi-
nin kalitesi degerlendirilmek-
tedir. Kural: Kaynama derece-
si ne kadar yüksekse, fren
sivisinin kalitesi o kadar iyi.
Yaklasik 0 ile 0,7 bar arasi bir

buhar basinci yaklasik 270
derece ile 210 derece arasi bir
kaynama noktasi anlamina
gelir - bu fren sivisi iyi durum-
dadir ve degismesine gerek
yoktur. Yaklasik 185 derece
itibari ile fren sivisi degistiril-
meli isareti ile karsilasilmakta.
Ölçüm islemi bittiginde yesil
kontrol lambasi yanmakta ve
odacigin açilabilecegini bildir-
mektedir. Ardindan cihazin ön
tarafinda bulunan tutacaktan
kaldirilir ve cihaz arkaya yatiri-
lir. Ardindan siboplar açilir ve
cihaz içinde bulunan fren sivi-
si bir toplama kabina bosaltilir.


