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Sevgili 
okuyucular,
Fren sivisi bir çok araç
sürücüsü için bilinmedik
bir maddedir.Frenler tuttu-
gu sürece hersey yolun-
dadir. Ancak taze fren sivi-
siyla frenlerin tam anlam-
da etki edecegini, çogu
kisi bilmemektedir. Bu
nedenle tamirhanelerin
müsterilerini bu konuda
uyarmasi için iki önemli
nedeni var: hem güvenlik
anlaminda, hem de para
anlaminda. Çünkü sun-
dugumuz performansli
cihazlarimizla iyi paralar
kazanilabiliyor. Buna ek
olarak yeni bir görüs:
Müsteri de periyodik fren
sivisi degisimlerinden kar
ediyor. Hem de lastikler-
den. Bu özellikle daha tut-
umlularda da geçerli bir
argüman.

yi okumalar diliyorum
Werner Rogg

www.romess.de

Iyi Frenler 
lastikleri korur
Iyi fren bakim cihazlari yanlizca araç
sürücüsüne degil, tamirhaneye de güvenlik
saglaniyor. Bu nedenle ROMESS teknoloji-
nin en güncel halinde kalmaya devam ede-
cektir. Servis cihazinin gelisme seviyesi
oto teknik gelisim seviyesiyle esdeger
olmalidir. "Modern oto teknolojisi ayrica
daha kisa bakim dönemleri gerektirmekte",
diyor ROMESS-Ceosu Werner Rogg. Bu
özellikle fren sivi için geçerlidir - çünkü bu
sivi eskimektedir. Bu araç uzun süre hiç

hareket etmese de geçerlidir. Eskimis fren
sivisiyla yola çikanlar iki riske girmektedir.
Bilinen: daha uzun bir fren mesafesi. Çok
bilinmeyen: Lastik çevresinde profil
yüzyin dengesiz asinmasi. Sebebi ise
tekerlere iletilen fren basincinin esit olmay-
isi. "Bunu çok az kisi bilmektedir."diyor
Werner Rogg. Ancak biz bunu bazi ölçüm
siralamalariyla inceledik ve kesin sonuç
elde ettik. Güvenilir frenler hakkinda daha
fazla bilgi sayfa 3 te.

Yalnizca ön düzen lastiklerin yipranmasina neden olmuyor ayni zamanda fren de bu konuda çok etkili. Eskimis fren sivisinin neden
oldugu birbirinden dengesiz fren basincinda, lastik sürtünme profili tüm  lastik çevresinde esit bir sekilde asinmiyor. 
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Fren sivisi

Yeni bir fren servis cihazi almak istey-
enler, Zor bir soruyla karsi karsiya kal-
maktadir:Kendinden depolu (Tank) bir
cihaz mi almaliyim, yada içine bidon
yerlestirilebilen bir model mi seçeyim?"
Içerisinde kendinden deposu olan bir
cihazda bulunan fren sivisi, açilmis bir
bidondan daha uzun bir süre dayanikli-
ligini korumaktadir", diyor ROMESS
sahibi ve bas gelistiricisi Werner Rogg.
Bu nedenle, cihazi her gün kullan-
mayacak olan orta ölçekli isletmeler
için Depolu
(Tankli) bir
cihazin kullanil-
masi daha
uygundur. 
Yol yardim araç-
larinin mobil kul-
lanimi için de
çok güzel bir
çözüm, çünkü
depolu cihazlar
küçük fren sivi-
si kutularinin
k u l l a n i m i n i
sagliyor, çünkü

Tamirhane bransi daha çok erkekler
tarafindan domine edilmekte. Ancak bu
durum Atina dan Katharina Kleinou-
poulou için hiç bir problem teskil etmiy-
or. Kendisi ROMESS'in en eski ticari
partnerlerinden olan Kliniopouli Bros.
sirketine aktif olarak katildi ve isini çok
ciddiye aliyor. 
Isletme babasi ve amcasina ait.
Katharina  ROMESS-cihazlarinin satisi
yönünde en iyi perspektifi görmekte.
Çünkü kalitesine yüzde yüz güvenmek-
te. Özellikle de bir ziyaret sirasinda üre-
tici tarafindan yogun bir egitimini aldik-
tan sonra.  

az miktarda sivi ile çalisabiliyor.
Büyük oto isletmeleri ise her gün
müsterilerinin fren sivilarini degistir-
mekteler bu nedenle bidonlu cihaz-
larin kullanimini düsünmeli.
Bazi yetkili servisler üretici normlarina
göre ayri ayri zorunlu tutulmakta.
ROMESS cihazlarinda merkezi, yani
bu nedenle döndürülebilir ,içerisinde
hem emme hem bypass kanallari olan
tank borusu bulundugu için hem kolay
kullanilabilmekte, ayni zamanda hava

g e ç i r m e y e c e k
sekilde kapatila-
bilmektedir.
Bu, patent kor-
umali koni-tipa
sayesinde müm-
kün oluyor.
Ayrica bidon kul-
lananlara bir
hatirlatmasi var
Werner Rogg'un.
Açilan bidonlar
maksimum alti
ay kadar depol-
anabilir.
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Yeni araç: Yeni araçlarda dengeleme haz-
nesine ulasmak zor olabiliyor. Yeni dirsekli
adaptörler bu konuda çok yardimci.

Depo mu, Bidon mu?

Kalitesinden tamamen emin

Depolu (solda) veya Bidonlu (sagda)? - Bu soruyu BW 1408
RoTWIN ilgilileri de soruyor?

Yunanistanli Katharina Kleinopoulou bir Almanya ziyareti
sirasinda ROMESS-Cihazlarinin kullanimi hakkinda yogun
bir egitim aldi. 

Trend-Adaptör
Bu trend gözlerden kaçmiyor:
Fren sisteminin sivi dengeleme
haznesini sudan daha korunakli
olan motor bölümüne yerlestiren
oto üreticileri günden güne artiy-
or. Böyle olmasi fren sivisi için iyi,
ancak oto mekatroniker için
kötü. Çünkü çogu zaman gizlen-
mis ve derinliklerde bulunan
hazne agizina ulasmak ve fren
servisi için küçük bosluklardan
siradan adaptörü takmak pek
mümkün olmuyor. ROMESS bu
duruma el atti ve belirli modeller
için miniyatür boyda dirsekli
adaptörler sunmakta. Bunlar zor
ulasilan yerlede kolaylikla takila-
bilmektedir. 

Yeni stand yeri
Fuar yilinin beklenen ani durdu-
rulamayacak sekilde yaklasiyor.
11 Eylül den 15 Eylül'e kadar bir
kez daha Frankfurt am Main'in
Automechanikasi gerçeklese-
cek. Otomobil bransinda dünya
çapli fuarda tabiki ROMESS de
partiden biri. Alisildigi gibi fuar
standimiz bu sene de epey büy-
ütülen ve belirginlestirilen Hol
8.0 da yer almaktadir -
(Deutsche KFZ Gewerbe) Alman
Oto-Birliginin tam karsisi.
Standimiza ugramaya degecek-
tir.Yeni Stand numaramiz:

Halle 8.0, Stand G 95.



Cabucak
ciro
yapmak

Fren servisinde ROMESS-cihazlarinin kul-
lanimi ile hizli bir sekilde iyi paralar kazan-
iliyor (sagdaki bilgiye de bakiniz). Ama tamir-
hane müsterime bunu nasil anlatirim? Fren
sivisi eskimekte, hemde görünmeyecek sekil-
de. Bu nedenle Oto-ustalarinin araç sürücül-
erini fren sivisi degisiminin önemi konusunda
uyarmalari çok önemlidir. Avusturya gibi bazi
ülkelerde fren sivisinin durumu, araç muaye-
nesinde - dogrusu budur - agir kusur kriterin-
de yer almaktadir. Almanya'da daha çok kisi-
sel emniyet bilinci ile müdahele edilmekte. Bir
diger sebebi ise araç sürücülerinin ekonomik
hareketleridir. Çünkü "Eskimis fren sivisi
sadece daha uzun fren mesafesi için degil,
ayni zamanda lastiklerin düzensiz asinma-
si için de genel faktördür", diyor ROMESS-
Ceosu Werner Rogg. Bir lastik düzensiz bir
sekilde asiniyorsa bunun sebebi yalnizca ön
düzen ayarlarindan kaynaklanmamakta. Bu
esit olmayan fren basincindan da kaynaklan-
maktadir. Sebebi ise eskiyen fren sivisinin içe-
risnde hava, gaz ve toz parçaciklarinin bulun-
masidir. 
Birkaç ROMESS-ölçüm süreci ile etkisini yeni
lastiklerde bile gösterdigi tespit edilmistir.
Profil düzensiz bir sekilde asinmakta ve
tüm lastik profil çevresinde birçok milime-
trik farkliliklara neden olmaktadir. Kötü
yönü ise muayene ustalarinin yanlis yerden
ölçüm yapmasi olur..."Özellikle bu yaz sezonu
baslama dönemde, çogu kisinin Cabriolarini
ve motorsikletlerini garajdan çikarmaya hazir-
ladiklari zaman, fren sivilarini degistirsin", diye
öneriyor Werner Rogg. "Kendi emniyeti için
buna deger olmali."
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Fren servisi için
iyi argümanlar
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Fren servisi müsteriye emniyet saglar ve
tamirhaneye hizli ciro. Çünkü bir
ROMESS-cihaziyla fren servisini yapmak
bu kadar basit ve  pratiktir. Yalnizca üç
adim araçlari havadan arindirip doldurmak
için yeterli. Bu çok kolay ve hizli gerçekle-
siyor. Ve: Müsterilerin yumusak fren
sikayetleri de ortadan kalkmis oluyor.

Adim bir: Adaptörü sivi dengeleme
haznesine takiniz.

ROMESS neredeyse tüm araç marka ve
modellerine uygun adaptör sunmaktadir.
Adaptörler saglam ve kolay takilabilmek-
te.

Adim iki: Tus basimi ile islemi baslati-
niz.

Bununla birlikte yeni fren sivisi doldurma
islemi çalistirilmis oluyor. Ayni zamanda
eski fren sivisi ile degisim gerçeklesmis
oluyor ve sistem ayni zamanda havadan
ariniyor. Böylelikle fren sisteminin çalisirli-
gi garanti altina alinmakta."Yumusak fren-
ler olanaksizdir."

Adim üç: Toplama sisesine bagli olan
bir hortum hava alma vidasi üzerine
geçirilir ve vida gevsetilir. 

Eski fren sivisi toplama sisesine akmakta
ve ayni zamanda skala üzerinden alinan
sivi miktari görülebilir. Bu çok çabuk
gerçeklesiyor ve eller temiz kaliyor. 3
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Esit olmayan fren basinci, emniyet açisindan risk olusturmakta ve
lastiklerin de zamanindan önce asinmasina nedendir. 
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Kaliteli ürünlerimizin arkasindamotiveli
çalisanlar duruyor: Örnegin Claudia
Glatz-Mangold (38), Alet edavat mekan-
ikcisi. Iki çocuk annesi dört yillik yasli
bakimi isinden sonra kendi meslegine
dönüs yapti - hemde ROMESS sayesin-
de. "Mükemmel bir isveren. Bana isimi
aileme uygun zamanlarda yapabilme
imkani tanidi", diyor kendisi. Isi çok
eglenceli bulmakta çünkü kendi elleriyle
Top-cihazlar olusturmayi çok seviyor. 

Daha fazla bilgi
www.romess.de

Müsteri odakliligi olmazsa olmazdir. Bu
nedenle ROMESS fren bakimi segmen-
tinde genis bir ürün yelpazesine sahip.
Burada her ihtiyaca en uygun cihazi
bulabilirsiniz. Yalnizca "Klasiklerimiz"
ilgi çekmiyor! Burada cihazlarimizin
listesi: 

22 A RoTWIN

BW 1408 A (A= Emme)
BW 1408 B (B= Bidon)
BW 1408 T (T= Tank/Depo)
BW 1408 TA

SE 5
SE 9 B
SE 15
S 15
SE 10
S 20
SE 20
SE 20 DUO
S 22
SE 22
S 22 DUO
S 30-60
SE 30-60
S 30-60 DUO

SE 30-60 A10 RoTWIN
22 A RoTWIN
20 A RoTWIN

BW 1408 A RoTWIN
BW 1408 B RoTWIN
BW 1408 T RoTWIN
BW 1408 TA RoTWIN

❋❋ Standardgeräte

❋❋

❋❋

❋❋

❋❋

❋❋

❋❋

❋❋

20 A RoTWIN

SE 9 B

BW 1408 A
RoTWIN

ölçütümüzdür
Müsterimiz 

Claudia 
Glatz-Mangold

Dünyada fren 

bakiminda ilk


