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Sevgili 
okuyucular,
Kim küçük bir fren bakim
cihazina baktiginda,
vahsi bir hayvani düsü-
nür? Biz bültenimizde
BW 1408 A RoTWIN ile
bunun kiyaslamasini yap-
tik ve küçük tasinabilir
yardimcimizin içinde ne
cevher varmis gösterelim
istedik. Çünkü bu mobil
cihazimizi da yeni siste-
mimizle donatik ve bu
sayede sadece oto tamir-
hanelerinde degil, cad-
delerde de çitalari yük-
seltebildik. Patent korum-
ali RoTWIN-sistemimizin
dikkat çekici üstünlügü
gözle görülmekte. Piyasa
bunu çoktan fark etti.
Kaliteden anlayan uzman
kisiler için ROMESS
alternatifsizdir. Biz
bununla gurur duyuyo-
ruz.Iyi okumalar diliyo-
rum.

Werner Rogg

www.romess.de

ROMESS-Kuzu
postuna bürünmüs kurt
"Kuzu postuna bürünmüs kurt" deyimi, bir kisi-
nin kendi gerçek potansiyelini disina yansit-
madigi zaman kullanilmaktadir. O kisi görünü-
sü itibariyle iyi kamufle oluyor. Oto meraklilari
bu tarz sürülebilir arabalarin degerini biliyor ve
onlara "Sleeper Cars" diyorlar. Kaportalari
sade olup, kaput altinda beygir gücüne tok
olanlar. ROMESS-Teknik uzmani Kay-Uwe
Karsten bu alanda tam bir meslek erbabi ve
yeni mobil ROMESS-Fren bakim cihazi BW

1408 A RoTWIN hakkinda tarismasiz yorumu:
"Bu kuzu postuna bürünmüs tam bir kurt!"
Çünkü tasinmasi çok pratik olan bu cihazin
içerisinde son teknoloyji gizli. ROMESS tara-
findan dünya çapinda patentli, üstün
RoTWIN-Sistemi. Mobil RoTWIN Cihazi ile
modern fren sistemleri de yollarda tamamen
havadan arindriliabilir. Siradan cihazlar bunu
yapamiyor özellikle de mobil olanlari. Daha
fazlasi sayfa 4'te.

Mobil fren bakim cihazi BW 1408 A RoTWIN'i görenler onu ister istemez küçümsüyorlar. Kompakt cihazin içerisinde bulunan
RoTWIN- tekonolojisi ile çift silindir pompalarin dizginlenemeyen gücüne sahip.
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Fren sivisi

Kullanilan çogu fren sivilari higroskopikdir
ve böylece çevredeki hava nemini çekme
özelligine sahiptir. Bu hava nemi, çogun-
lukla subuhari olarak conta ve hortumlar-
dan geçerek kapali fren sisteminin içerisi-
ne ulasmaktadir. Bu durum kaza riskini
yükseltmektedir, çünkü fren sivisi içersin-
deki su orani sivinin kaynama derecesini
ve böylece çalisma sitemini de düsürmüs
oluyor. Hiç binilmeyen bir aracin bile zam-
anla fren sivisi eskir ve bir gün degistiril-
mesi gerekir. Genel anlamda bu bilinmek-
te. 
Ancak birçok kisinin düsünmedigi ise fren
sivisinin kendi bidonunda bile eskiyebil-
mesidir. Bu özellikle açilmis ve düzgün
kapatilmamis bidonlar için geçerlidir.
Teknoloji önderi ve yillarin tecrübesi ile
ROMESS bu konuda, da örnek teskil
etmektedir. Rakiplerin cihazlari yalnizca
ucuz ve etkisiz bir lasik kama gönderir-
ken, ROMESS bidonlara siki bir sekilde
ya bidonun üzerine ya da bidonun içe-
risine takilabilen yüksek kaliteli, bidon
adaptörleri göndermektedir. Bir diger
arti ise: Patentli emme çubugu, hem
emme hem bypass islemini tek bir boruda
görüyor. Bu sayede koni adaptörü sizdir-
maz biçimde bidona monte edilebiliyor.
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Hedefin ortasina 
Tamirhane prolari biliyorlar:
ROMESS, araçlardaki ölçüm
degerlerini belirlemek ve sitemle-
rin bakimini yapmak için sayisiz
ve akillica çözümler üretmekte-
dir. Ancak oto üreticileri kendi
ayarlama degerlerini nereden
ögreniyor? Tabiî ki yine
ROMESS'in yardimlariyla. Bura-
da ön gelistirme asamasinda kul-
lanilan ve radar baslarinin dogru
takilmasina yarayan Asistan
sistemi gelistirildi. Hedef (target)
dogru pozisyona getirilir ve radar
basi pozisyonu için en uygun
hedef noktasini belirler.    

Hepsine bir tane
Söz konusu fren servisi için adap-
tör ise, ROMESS'in slogani
"Hepimiz, birimiz için" degil,
"Hepsi için bir".Standartadaptörler
tüm dengeleme haznelere
uymayabiliyor: Bu nedenle fren
bakim cihazi alirken genis adaptör
seçenekleri de göz önünde bulun-
durmali.

INFO

Riskli: Rakip firmalar çogunlukla bidona hava gir-
mesini önleyemeyen basit ve ucuz lastik kamalar
göndermektedir.

Öngelistirmede çok degerli bir yardimci:Bir
radar basini araca monte ederken kullani-
lan asistan sistemi.

Hava eskitmeyi hizlandiriyor

ROMESS böyle çalisir: Iki adet lastik contasi bulunan dayanikli vidalama kapagi büyük boy bidonlarda fren sivisinin daha
çabuk eskimesini önlemektedir. Küçük bidonlar için ROMESS yine yüksek kaliteli metal kapak göndermektedir: Kanalli
(orta) alüminyum koni çevrilerek takilir ve açilmis bidonu tamamen kapatir.



ROMESS'in inovasyon potansiyeline sahip bir isletme, yalnizca
Top-cihazlari piyasaya sürmekle kalmiyor, ayrica çok yüksek
performansli tesis kurulumu da yapmaktadir. 
Bu segmentte de ROMESS teknik sorun çözücü olarak etkili ve
basarili bir sekilde ilerlemektedir. Özellikle oto üreticilerin özel
istekleri konusunda çok güçlüler. Daha yakin geçmiste burada
yeni bir tesis gelistirilip gönderildi. Tesis ile ölçüm platformunda-
ki döner tablalar kontrol edilebilmektedir. Özellikle akupleman
çubugundaki bosluk kontrol edilmekte. 
Problem: Döner tablalarin metal raylari asinabilmekte. Yüksek

asinma nedeniyle hareketlilik olmasi gerektigi gibi olmuyor.
"Kopma/kirilma torku degisiyor" diyor bas gelistirici ve sirket
sahibi Werner Rogg. 
Bir maddenin statik durumdan dinamik duruma geçisi, ölçüm

degerleri üzerinde etkilidir. Bunun sonucunda da sasi ve ön
düzen ayari dogru yapilamamaktadir.
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Olmaz diye bir sey yok

Iyi bir servis bu kadar basit!
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1
Fren bakimi bir ROMESS-cihaziyla bu kadar
basit ve rahat bir sekilde yapilmaktadir.
Tasitlarin fren sivisinin doldurup tamamen
havasinin alinmasi islemini gerçeklestirmek,
yalnizca üç adimda mümkün.Bu çok kolay ve
kisa sürede yapilir. Ve:Müsterilerin "Frenler
yumusak" sikayeti ortadan kalkmis oluyor.  

Adim bir: Adaptörü aracin dengeleme haz-
nesine sabitleyiniz.

2
Adim iki: Tusa basarak islemi baslatiniz.

Böylece yeni fren sivisinin doldurulmasi islemi
baslatilmis oluyor.Es zamanli olarak eski fren
sivisi da degismis ve yine ayni zamanda fren
sistemi içerisindeki hava da disariya atilmis
oluyor. Bu sayede fren sisteminin çalismasi da
garanti altina alinmakta."Yumusak frenler" söz
konusu bile olamaz.

3
Adim üç: Ucu toplama sisesine bagli olan
bir hortum, hava alma vidasi üzerine geçi-
rilir ve vida açilir.

Eski fren sivisi buradan toplama sisesine akar.
Seffaf toplama sisesi üzerindeki gösterge
çizelgesi ile alinan miktar görülebilir. Bu gayet
hizli gerçeklesir ve elleriniz temiz kalir.
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BW 1408 A RoTWIN mobil sektörün yeni pre-
mium cihazidir. Yüksek gücünü hidrolik donani-
mindan almaktadir: Sekil yönünden albenili

kasanin içerisinde gelistirilmis pompa hidroligi çalismakta-
dir.

RoTWIN dünya çapinda patent korumali - akillica
tasarlanmis bir sistem. Burada bir akim periyodunda
iki adet pompa degisken olarak elektrikle tetiklenmek-
tedir. Pompalarin basinç olusumu kademeli silindirle-
rin karsit olarak akis yönüne hareket etmesiyle gerçe-
klesir. Bir pompa emerken, diger pompa siviyi akis
yönüne itmekte. Pompalarin giris ve çikislari simetrik
olarak eslestirilmekte. Bu sayede sürekli bir akim
olusmakta. Buna ek olarak akis basinci ve debi de
yükselmekte.

BW 1408 A RoTWIN cihazi nadiren fren sivisi degisimi
yapan tamirhaneler için, ticari tasit ve otobüs isletmeleri,
filo isletmeleri, yol yardim sektörleri ve profesyonel tekno-
loji kullanmak isteyen sahislar için mükemmel bir seçim.
Ayrica küçük fren sivisi haznelerin çok kullanildigi oto
yarislari için de güç cücesi uygun seçim olur. Opsiyonel
olarak bir litrelik teneke kutularla çok rahat doldurulabilen
transparan bir tank da kullanilabilmekte.Basinci yakl. 0 ile
3,5 bar arasi kademesiz olarak ayarlanabilir.

Küçük ama oho! Yeni ROMESS-teknolojisini
bilmeyenler BW 1408 A RoTWIN'in içindeki
cevhere sasiriyorlar. Bu yeni mobil fren bakim
cihazi yalnizca yollarda degil, nadiren fren ser-
visi yapilan tüm yerlerde de çitayi yükseltmek-
te. Yüksek güce sahip "kuzu postuna bürün-
müs kurtumuz", güvenilir ve sert bir fren siste-
mini garanti eder.

Akilli, güçlüve
inanilmaz

pratik

Modern teknolojiye sahip BW
1408 A RoTWIN seyyar sektör-
deçitayi yükseltiyor.

Bu çok pratik: BW 1408 RoTWIN fren sivisini bilindik 5 litrelik
bidondan(sagda) iletmektedir ayni zamanda küçük boy fren sivisi kutularinin
kullanilmasinda uygun olan transparan tank ile.

RoTWIN
RoTWIN-Cihazlari tama-
mem inovatik teknolojileri
sayesinde yüksek kosullara
gögüs germektedir. Onlar
hergün modernlesen fren
sistemlerine bir cevaptir.
Sistemler tamirhanelerin
kosullarini günden güne zor-
lamaktalar: Pratikte siradan
servis cihazlari ile sistem
içerisinde bulunan birçok
farkli ayarlama elemanlari
sebebiyle sistemi gazdan,Best.Nr. 1413

sudan ve aski maddelerin-
den tamamen arindirmak
artik mümkün degil ve
"yumusak frenler" kaçinil-
maz olmakta.
RoTWIN-cihaz-jenerasyonu

yüksek performansini ampi-
rik olarak belgelenen kayda
deger yükseklikteki akis
basincindan aliyor. Olusumu
ise fren sivisinin köpürmesi-
ne müsade etmeyen yeni,
patent korumali hidrolikten
kaynaklidir. Bu çitayi epey
bir yükseltti.


