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Sevgili 
okuyucular, 
Kış zamana araç sürücü-
sü için tehlike zamanı
demek. Kış mevsimi
kapımızın önünde. Bu,
frenlerin iyi durumda
olmasını gerektiğini
gösterir. Oto tamirhanel-
eri için bu urum ekstra-
dan gelir elde etmek için
bir fırsat. Şartı ise
müteriye fren sisteminin
dönemsel olarak bakıma
ihtiyaç duyduğunu açıkça
kanıtlamak. Bizim
cihazlarımızdan biri ile
çalışılırsa çabası çok az
ve parası kolay
kazanılıyor. Cihazlar
yalnızca pratik kullanım
ve zaman kazanımı
sağlamakla kalmıyor,
modern fren sistemlerin-
de de bakımı güvenilir bir
şekilde yapmayı sağlıyor.
Şikayetler de böylelikle
devre dışı.

İyi okumalar diliyorum.
Werner Rogg

www.romess.de

İdeal bakım,
yüksek güvenlik
Kışın geçerli olan: Hızı düşürün ve ileriye

bakarak sürün ki, hissiyatlı manevralar

yapabilmek için rezervleriniz kalsın.

Çünkü bunlar çok önemli. Ylnızca fren

yaparken değil, aynı zamanda manevra

ve gaz vermede de önemli. Araç sürücül-

eri tehlike anında Anti Blokaj Sistemli

(ABS) araçlarda kaygan zeminde frene

abanıyor ve baskıyı sürdürüyor. Çünkü

ABS'li araçlarla genelde böyle durumlarda

bile manevra imkanı ve yeterli yol tutuşu

sağlıyor.

Şartı ise doğal olarak, fren sisteminin

doğru düzgün çalışması. Burada gözler o

aracın bakımını yapan tamirhaneye ve

onun ekipmanlarına çevriliyor. ROMESS-

cihazlarını kullanan tamirhaneler güvenli

taraftalar. Çünkü bunlar,fren sisteminin

ideal bakımını  garanti ediyor: “Yumuşak

frenlerin” ekarte edildiği bir fren sıvısı

değişiminin koşulu, bir ROMESS

cihazıdır. Çünkü yalnızca bu kalite

markası, RoTWIN-teknolojisi ile yeterli

oranda akış basıncı oluşturabiliyor.

Akış basıncı akış hızına ilişkin en uygun

durumda. Diğer cihazlarda akış basıncı

düşük kalıyor (Sayfa üçe de bakınız)     

Kış sezonuna hazırlık olarak Oto-Ustaları

müşterilerini bu konuda aydınlatmalıdır.

Çünkü doğru zamanda doğru cihazla

yapılan bir fren bakımı tamirhaneyede

severek karşılanan bir gelir sağlamakta.

Kıç kapımızın önüne yaklaştı. Soğuk mevsim, trafikte araç sürücülerine yine zorlu durumlar yaratabiliyor. Bakımı iyi yapılan frenler
böyle zamanda önemini hatırlatmakta.
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Fren sıvısı testeri

ROMESS'de yeni

„Aqua 10 veya Aqua 12 – bu cihazlardan

bir tanesi her iyi bir oto tamirhanesinde

bulunması gereken bir cihazdır”, diyor

ROMESS Ceosu Werner Rogg.

Bu cihazla sadece fren sıvısının ne durum-

da olduğu kesin bir şekilde tespit edilme-

mekte, aynı zamanda araç sürücüsüne

fren sıvısının değişmesi gerektiği yazılı

olarak belgelenmekte. Çünkü ölçüm

değerleri kayıt edilebiliyor ve

yazdırılabiliyor. Aquaların entegre basınç

hazneleri bulunuyor ve fren sıvısını diğer

cihazlara kıyasla dış çevre etkenlerden

ayrı bir haznede etkilenmeden analiz

edebiliyor. Fren sıvısının kalitesi 

sabit derecede buhar basıncı üzerinden

değerlendirilmekte: Kaynama derecesi ne

kadar yüksekse, sıvı o kadar iyidir.

Şirket yönetim asistanı olarak görevini
yerine getirmek üzere Andreas
Giesser ROMESS'in teklifini kabul
etti. Kendisinin tekniker ve işletmeci
olması nitelik bakımından yönetim
kadrosunda yer alması için koşulları
yerine getirmekte. Aynı zamanda
satış konusunda da deneyimli.
Giesser geçmişte saha satış kon-
usunda önemli görevler üstlenmiş ve
yaklaşık 10 yıl satış müdürlüğü
yapmış. ROMESS'deki yeni işi kendi-
sini mutlu ediyor.
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Daha çok alan
Ekonomik anlamda belirsiz olan
dönemlerde dahil ROMESS
başarılara imza atıyor ve
Villingen-Schwenningen'deki
merkezini büyütüyor. Komşu
binada, var olan binayla
birleştiriliyor olan 700 metrekare
alan dahil edilmekte. Eklenen
bu kapasiteler ilk etapta depo
alanı olarak kullanılacaktır.
Ayrıca yakın zamanda birçok
test stantları da kurulacaktır ve
yeni ürünlerin geliştirilmesinde
iyi işler başaracaktır. Ürün
nakliyeleri de yeni depo saye-
sinde daha kolay olacak

E-İkinci araç
Almanlar elektronik arabaları
özellikle ikinci araç olarak gör-
mekte. DAT in Piyasa gözlemcil-
eri tarafından yapılan bir
araştırmaya göre, yalnızca
yüzde 39'u şu an elektrikliyi,
gerçekte kullanılan bir araçın
dışında yedek olarak hayal ede-
biliyor. Yüzde 45 için en fazla
yedek araç olarak düşünü -
lebiliyor. Yüzde 16'sı kararsız.
Araştırmaya göre E-otoların
ortalama menzili 415 kilometre
ve bu çok sürenlerin çoğu için
az geliyor.

INFO Her tamirhaneye bir Aqua

Güvenilir ve kesin bir şekilde çalışmaları için, Aqua model serisi fren sıvısı testerleri, üretim aşamasında hassasiyetle ayar-
lanmakta.

Werner Rogg ve çalışanları VS deki mer-
kezde ek bir alanın oluşmasına çok sevi-
nçliler.



İki şey çok iyi anlaştıklarında,
çoğunlukla hep iyi şeyleri doğuruyor. Bu
prensip bir çok yönde geçerli. Özellikle
de modern ROMESS cihazlarında bulu-
nan RoTWIN tekonolojisinde. Testlerin
de gösterdiği gibi, modern fren sistemle-
rinin güvenlik şartlarını tam ve eksizksiz
olarak yerine getirmekte. 
Basınç oluşumu iki adet pompanın
değişken olarak silindirlerini akış yönü-
ne hareket etmesiyle oluşuyor. Bir
pompa emerken diğeri itiyor.
Pompaların giriş ve çıkışları simetrik

olarak birleştiriliyor. Bu sayede yük-

sek akış basıncında ve yüksek akış

miktarında sabit bir akış sağlanıyor.

Bu işlem sırasında fren sıvısı hızlı ve
etkili bir biçimde köpürmeden dolduru-
lurken fren sistemi içerisinde bulunan
gaz ve askı parçaları fren sisteminin
dışına itilmekte. 
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Pompa birlikte
süper çalışıyor2

ROMESS-cihazları kalite damgası „Made in Germany”yi
boşuna taşımıyor. Cihazlar titizlikle üretiliyor ve yüksek kali-
tede işleniyor.
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Patent korumalı bu teknik prensip, RoTWIN teknolojili bu cihazları bu kadar üstün kılıyor.

RoTWIN böyle çalışmakta: İki adat pompa bir
akım periyodunda değişken olarak beslenmek-
te. Bir pompa sıvıyı emerken, diğer pompa
sıvıyı itiyor.

Dünyada fren

bakiminda ilk

Marketing alanında şirketler
bir çok sözü verebiliyor. Bizim
RoTWIN'imizin yeni bir inova-
syon olduğunu federasyonun
desteğinden de anlaşılmakta.
Hemde ZIM programı (aşağı
bakınız) sayesinde.  RoTWIN
cihazları özellikle modern
araçların fren sistemlerinin
bakımında mirhanelere gar-
anti vermektedir.

Federasyon 
RoTWIN'i 
beğeniyor
ve destekliyor

ZIM “Orta ölçekli işletmeler için
inovasyon programı” demek
ve yurt genelinde teknoloji ve
branş şartı aramayan bir
destek programıdır. Destek ise
farklı alanlarda büyük önemler
taşıyan yeni teknolojik ürünlere
verilmektedir.

Inovatörler 
için ZIM*

Silindir pompa
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Werner Rogg 80. yaş gününü kutluyor

Fikir bulucu
O bir fenomen: Werner Rogg,

ROMESS kurucu ve ceosu 80. yaş

gününü kutladı. Yaklaşık yarım

asırdır işletmesi ROMESS'i yöne-

tiyor ve halen yeni fikirler saçıyor.

fizikçi ve mühendis olan Werner

Rogg, gerçek bir Karaormanlı,

1970 yılında Villingen-Schwennin -

gende kendi işletmesi kurmadan

önce çok çeşitli firmalar için çalıştı.

“Rogg” ve “Ölçüm teknikleri”

(Messtechnik) sözcüklerinin sesle-

rinin birleşimiyle oluşan

ROMESS'de - günümüzde

Dicken hardt sanayi bölgesinde

yeralmakta – Rogg önceleri end-

üstriel ve kimyasal alanlarda

ölçüm ve ayar teknikleri üzerinde

inovasyonlar yapmaktaydı.

Zamanla gelişmeler otomobil sek-

töründe kullanılan servis

cihazlarının geliştirilmesi alanına

yönlendi. O zamandan beri

Schwennigenli firma fren bakımı

alanında teknolojik lider konumun-

da. İsim bu branşta kulağa hoş geliyor ve oto uzman

işletmelerin yüzde 80'inden fazlası markayı tanımakta

ve neredeyse aynı orandakiler markaya resmen hayran

– çünkü işletme, tamirhaneler için yeni geliştirdiği ser-

vis cihazlarıyla sürekli çıtayı yükseltiyor. Tüm bunların

arkasında, başkaları tarafından biriktirilen kolleksiyon-

luk pul kadar, 100'ün üzerinde çözüm ve aparatlar

geliştirip patentler biriktiren mucit Werner Rogg duruy-

or. 

Aracın yola olan hizası ve şasi ölçümünü az masraf ile

iyileştirme yapabilen “Fahrwerkvermessung (Şasi ölçü-

mü) 2000” sistemiyle Baden-Würtemberg Rudolf-

Eberle İnovasyon ödülünü kazandı. Schwenningenli,

namı değer alman otomobil üreticileri tarafından

güvenli problem çözücü olarak anılmakta. Çalışma

hayatında başka mühendislerin kendi saçlarını yolduğu

sorunları kendisi çözebildi. 

Bu sayede firmasıyla tüm o yıllar boyunca büyük raki-

pleri karşısında kendini

kanıtlayabildi. Bu, özellikle kişisel

müdahaleler ve kesintisiz işletme

ruhuna dayalı olağanüstü bir

yaşam performansıdır.

Bu duygu Werner Rogg'da küçük

yaşta oluştu. Karaorman

Lenzkirch de büyüyen

işletmeci çocukken

tereyağı imalatından

para kazanmaya

başlamış. İnsan ların,

onun su oranı yüksek

tereyağını daha çok

sevdiklerini hemen

kavramış ve daha çok

su koyuyormuş ki bu

hem satışı arttırı -

yordu, hem de aynı

miktar ham madde ile

ile daha çok ürün elde

etmesini sağlıyordu.

Daha sonralari ise bu

tarz orta yollara gir-

memesi gerekti:

ROMESS tarafından üretilen cihazlar

dünya çapında yüksek kalitesi ile

tanınmakta ve yalnızca Schwenningen'de

üretilmekteler. 

Daha yakın zamanlarda mucidimiz yeni bir

fikir ile büyük bir adım attı: Akkılılca bir

pompa tekniği ile, RoTWIN sistemi inovasyo-

nu ile, fren sıvısı değişimi oto tamirhaneleri

tarafından kullanılan kendi servis cihazlarının

performanslarını epey arttırmayı başardı. Bu inovasyo-

nu da uzmanlık alanında büyük yankı uyandırdı.

Elbetteki 80 yaşına gelmiş birisi iş hayatı sonrasındaki

yaşamı ile ilgilenmeye başlamalı.

ROMESS önümüzdeki sene 50. yılını kutladığında,

şirketin başında bulunun isimlerin değişimi ile ilgili

hazırlıklar başlayacaktır. Werner Rogg'un torunu, büyük

babasının yaşam ve iş başarısını sürdürmeyi istiyor ve

bu yolda gerçekten büyük ayak izlerine basacaktır.

Werner Rogg oto tamirhanesinde: Fikir çeşitliliği ve işletme
ruhu çalışma hayatını şekillendiriyor. ROMESS seneye
yarım asırlık varlığını sürdürecek.
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