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Düsük fiyata
mükemmel Teknoloji
RoTWIN-jenerasyonunda atan çok güçlü bir kalp var. Yada daha dogrsu: iki kalp. Cünkü bizim SE 30-60 A10 ve Typ 22A RoTWIN-Hidrolik
sistemi ile donatilmistir. Bu iki adet yüksek performansli ikiz pompalar (Twins), birbirine bire bir esit çalismaktalar. RoTWIN Cihaz üra-

Sevgili
okuyucular,
ROMESS Fren bakim servisi için Top-cihazlar bulmada ve üretmede 45 yillik deneyime sahip.
Cihazlar uluslar arasi otomobil üreticilerinin kosullarina uygundur. Uzun zamandir teknoloji lideriyiz ve
fikirlerimiz tükenmek bilmiyor.Birkaç yil öncesinde
reklamimizi yaptigimiz slogan halen geçerliligini korumaktadir."Felsefemiz
inovasyon".Çünkü gerçekten de öyle oldugu için sizi
bu sayimizda yeni nesil
cihazlarindan RoTWIN ile
tanistirabiliriz.Bu cihazlarin
hidrolikleri teknolojinin en
yeni haliyle donatilmistir.
Böyle mükkemel perfomansi ve çekici fiyati ile
noktayi koyacak cinsten peki ya sizde?Iyi okumalar
diliyorum.
Saygilarimla,
Werner Rogg

timinde bir devrim ve bu nedenle tabiî ki de dünya çapinda patent
korumali. Bilindigi gibi güç her sey demek degildir, bu fren sivisi
degisiminde de geçerlidir. Çünkü RoTWIN-sistemi çift kat akis
basinci ile diger siradan hidrolik sisteme kiyasla fren sivisinin
çapraz olarak geri gelen dalgalari önleyerek fren sivisinin köpürmesini engellemis oluyor. Bu demek oluyor ki: Bu cihazla
tamirhane ustalari simdi daha hizli ve daha ekonomik bir
sekilde çalisacaktir - "Sert frenler" de garantisi.
RoTWIN ile donatilmis cihazlar bizim PremiumLine sinifi cihazlarimiz gibi iki kat daha güçlü akim basinçi üretmektedir ve bu durum sistemdeki havanin tam anlamiyla çikarilabilmesi için gereklidir.Böylece modern
fren sistemlerinin bakimi ve yeni fren sivisinin kullanimi konusunda en profesyonel ihtiyaçlari
karsilamaktadir. Bu süreçte kullanilan
zaman da göz ardi edilemez.

Ihre Vorteile:
■ Mükemmel Teknoloji
■ Kolay ve güvenilir kullanimi ile zamandan
tasarruf

■ Yüksek kaliteli bir fren
servis cihazi için cezbedici fiyat.

Werner Rogg
Yeni SE30-60
RoTWIN ile
gurur duyuyor.
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INFO Hayat sigortasi

Tamirhane için ciro

SE 10 (ön sag) entegre 10-Litre-depo ile
ve SE 5 harici bidon ile çalismak için tasarlanmistir

Dahil mi hariç mi
Depo veya Bidon? Bir fren bakim
cihazi seçerken asil soru budur.
Cevap tamamen kullanicinin
ihtiyacina baglidir. ROMESS her
ihtiyaca göre saglam bir cihaz
sunmaktadir ve tamirhanelerde
yillardir kullanilmaktadirlar: Dahili
depolu olarak klasiklerden SE 10
ve harici depo, yani bidonlu olarak SE 5. Her ikisi de özlü cihazlar ve son teknolojik seviyededir.

Araç sürücüsünün soguk mevsimlerde
ihtiyaci olan en önemli iki sey: Iyi lastikler
ve iyi frenler. Tabiki fren sistemindeki
taze fren sivisi da, dört tekerlegin frenlerinin ayni anda tutmasini, garanti altina alir. "Iste bu araç sürücülerinin hayat
sigortasidir", diyor ROMESS-Ceo'su
Werner Rogg.
"En iyi emniyet yalnizca sorunsuz
yapilmis olan bir fren servisi ile mümkündür." Bu en iyi ROMESS-cihazlariyla
mümkün oluyor, çünkü bu cihazlar piyasadaki çogu markalardan farkli olarak
modern araçlarda da fren sisteminden
hava ve parçaciklardan arindirabilecek
hidrolik kosullara sahip."Tamirhaneler,
müsterilerine fren servisinin ne kadar
önemli oldugunu göstermelidir", dedi
Werner Rogg.
Çünkü sürücü maalesef is isten geçtikten sonra durumun farkina variyor ve
frenlerinin iyi olmadigini anliyor. En çok
karsilasilan sorun: Araç fren esnasinda

savriliyor ve fren gücü yetmedigi için
önündekine çarpiyor. Özellikle de araçlarin yanlamasina drift yaptigi kazalar çok
tehlikeli. Bunun sebebi, modern
elektronik fren sistemlerinde fren
basinci tekerlere farkli olarak uygulandigindan ve ilk 1,5 saniye içerisinde, özellikle soguklarda, baslangiçta
bir hareketsizligin olusabilmesindendir.
Bu nedenle fren sivisi degisiminde
önemli olan, servisin cihazi, fren sistemini gaz ve toz parçaciklarindan tamamen
arindirabilecek düzeyde olup olmadigidir.
Fren servisi günümüz tamirhane müsterilerinin beklentilerini karsilayacak en
önemli yapitasidir - her yönden-servis.
Müsteri hizmeti istiyorlar, Lastik ve
Fren servisi istiyorlar ve hepsini tek
bir yerden istiyorlar. Kim ki tüm bunlari
sunabiliyorsa ve bunun için dogru ekipmana sahipse, iste o kisi onlarla iyi ciro
yapabilir.

Talep büyük

corepics/Fotolia.de

Akustik sinyal verici entegreli
Direksiyon terazisi RNW 2009
patent korumalidir ve bir elektronik egim ölçer ile donatilmistir. Bu
cihaz otomatik olarak ufuk çizgisini dengeler ve böylece ölçüm
hatalarinin
önüne
geçiyor.
Mekatronikci hemen nerede
düzeltme yapmasi gerektigini
anliyor. Bu nedenle RNW 2009
yogun talebine sevinmektedir.

Bit oto tamirhanesinde full servis sunuldugunda, müsteriler de memnun oluyor. Özellikle soguk mevsimlerde bakimi iyi
yapilmis bir araç çok önemlidir. ROMESS fren servisi için yüksek kaliteli cihazlar disinda diyagnoz ve sasi ölçümü için de
top-ekipman sunmaktadir.
Direksiyon terazisi RNW 2009, burada yillik kalite yönetim sisteminin denetimi için
aluminyum bakim plakali,yogun talebe
sevinmekte.
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Yeni Ölçüler
Top cihaz top fiyata - Tamirhane ekipmani
denince günümüz piyasasindaki konu bu
oluyor. Yeni cihaz jenerasyonu ile orta fiyat
segmentinde teknoloji lideri ROMESS simdi
büyük bir atis basardi. Ro-TWIN-sistemi ile
donatilmis olan cihazlar yepyeni inovatif
hidrolik gelisim ile yüksek taleplerin karsisinda büyüdü. Arabalarda son yillarda gelisen
teknik degisiklikler ile emniyet anlaminda,
fren yardimi ve benzerleri ile detaylara gidilmistir. Bu günümzde fren sivisi degisimlerinin sartlarinin degistigi anlamina
gelir: Frenlerin hidrolik uygulamasinda
artik daha yüksek dirençlerin asilmasi
gerekiyor. Siradan basit servis cihazlariyla artik frenler tamamen havadan arindirilamiyor.
Kendini kanitlamis Premium cihazlarimiz S
15 ve S 30-60'in yani sira, simdi RoTWIN
jenerasyonu da bu yeni kosullar altinda
beklentileri karsilamakta ve teknolojinin son
hali ile tasarlanmistir. Tabi ki yine dünya

RoTWIN jenerasyon cihazlari One-View-Seviye
Göstergesine sahiptir. Bos bidonda (ek olarak sistem
toto kapanma devreye giriyor) sinyal lambasi yaniyor,
yetersiz çalisma basincinda veya emme hattinda
hava-gaz karisiminin bulunmasinda yanip sönüyor.

çapinda patent korumalidir (Pat. pend. DE
20 2014 010 280 U1 / 20 2014 010 280.5).
RoTWIN-Prenisibi piyasadaki orta fiyat
seviyesindeki lider cihazlara yeni ölçütler
koymaktadir. RoTWIN ile donatilmis olan
SE 30-60 A 10 ve Typ 22 A, geleneksel
tasarlanmis cihazlardan iki kat daha fazla
akis basinci olusturmaktadir.
Bu, müsterinin gelecege yönelik güvenilir
yatirim yapabilme imkanini sunmaktadir.
ROMESS Ceosu ve gelistirme yöneticisi
Werner Rogg:" Yalnizca bu sayede günü-

Emme Tertibatli Fren Bakim cihazlari: SE 30-60 A10 (Siparis?No.: 1340) ve Typ 22 A (Siparis- No.: 2200) - her ikisi
de yeni RoTWIN sistemi ile gönderilebimektedir.

RoTWIN

müz modern fren ve debriyaj sistemleri ve
hatlari, havasinin alinmasi isleminde tamamen hava, gaz ve asindirici toz parçaciklarindan arindirilabilir. Böylece fren esnasinda
veya debriyaj kullaniminda beklemesiz ve
sürekli bir güç aktarimi elde etmek mümkün
olur!"
Yeni pompa hidroliginde pompanin emme
tarafi merkezi emme borusu ve üzerine konumlandirilmis geri akim (bay-pass) borusu
ile donatilmistir. Isbu boru kombinasyonu
sayesinde baglanti, merkezi vidalama
adaptörü içerisinden geçerek bidon ile
mekanik olarak siki bir sekilde olusmaktadir
(Pat. pend. DE 10 2005 059 068 B4/ EP 1
795 494 B1).

ROMESS simdi RoTWIN adi altinda
denenmis bir pompa hidroliginin üzerinde çalisarak ek olarak iki adet pompayi
elektronik olarak bir devrede karsilikli
olarak yönlendirmektedir. Bu pompalarin
basinç olusumu kademeli pistonlarin karsilikli akis yönüne hareketleri sayesinde
olusuyor. Bir pompa emerken, diger
pompa

siviyi

ileriye

gönderiyor.

Pompalarin giris ve çikislar simetrik olarak birbirine bagdastiriliyor. Bu sayede
sürekli bir akim elde edilebiliyor. Ek olarak akis basinci ve iletme miktari da yükselmektedir ve ise yarayan bir yan etki.
Böylece akis burada iletme yönüne ayrica itme etkisiyle gitmektedir. Durumun
böyle olmasi bir boru temizleme etkisini de beraberinde getirmis oluyor ve
fren sivisi içerisinde bulunan gaz ve
toz parçaciklarinin disariya akitilmasini sagliyor. Bu özellikle fren sivisinin
degisimi veya yenilenmesi durumunda
çok önemli.(Pat. pend. DE20 2014 010

Yine patent korumali ve yeni olan boru kombinasyonu
bidon ile mekanik baglanti olusturmaktadir.
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