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Ve yine zamani geldi! Çok
yakinda sizinle
Frankfurt'taki
Automechanika da, yeni
yerimiz olan Stand G 95,
Hol 8.0 de görüsecegiz.
Bize ugramak her yil oldugu gibi bu sene de çok
avantajli. Bu nedenle sizi
tüm kalbimle bizi ziyaret
etmeniz için davet ediyorum. Bir kez daha size,
özellikle de fren servisi,
diyagnoz ve sasi ölçümü
alanlarinda oldukça çekici
birkaç tane tamirhane
ekipmanlari sunuyor olacagiz. Bize ugramaya her
türlü deger çünkü burada
tek bir ziyaretle en son
teknikleri ögrenmis oluyorsunuz. Teknik derken
yaklasik 50 yillik tecrübelerimizle mükemmellestirdigimiz Teknik.
Iyi okumalar diliyorum.
Werner Rogg

AUM-Foto: Jens Liebelt / Montage

Sevgili
okuyucular,

Frankfurt'taki Automechanika da nereye? Ee bu da soru mu? ROMESS'e giden yol herzaman avantajli. Yeni stand yerimizHol
8.0 Stand G 95.

ROMESS-ziyaretiher

zaman avantajli
Iki yil önce ROMESS'in RoTWIN-sistemi
Frankfurt'taki Automechanikanin gözdesiydi. Bu sene de tamirhane proflari için bransin bas fuarina Hol 8.0 a gelip ROMESS'e
ugramak avantajli olacaktir. Yeni Stand G
95 de fren bakimi segmentinde teknoloji lideri yeri alacaktir.
Bu durum apaçik ortadadir, çünkü
Karaormanli (Schwarzwald) isletmenin
portföyündeki ürünlere özel konum verilmistir. Nedeni ise Werner Rogg ve gelistirme ekibi farkli bir çok inovasyonu orada

sunacaktir. ROMESS, fuar öncesi müsteri
odakli olarak iyilestirilen ve gelistirilen
modern diyagnoz cihazlarindan seçilmis
ürünlerini tanitacak. Artik içlerinde mikroelektrik bulunuyor.S 16 ile fuar ziyaretcileri yeni ve çekici bir RoTWIN cihazi ile
tanisacaktir (daha fazlasi sayfa 3'te).
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INFO RoTWIN: dünya çapinda
Fren bakimi

en iyi sekilde korumali

Mark Hauser , ROMESS'in radar ayarlama
(Justage) hedef tahtasindan sorumludur.

Çok kesin
Sürücü asistani sistemleri bize
hayati kolaylastiriyor ve sürüsü
daha güvenli hale getiriyor. Ancak
dogru ayarlanmadiklari sürece ne
ise yararlar? Mesafe ayarlama
tempomatindaki
radarbasinin
ayarlanabilmesi için en ideal araç,
ayarlama hedef tahtasi ROMESS
09842-10 'dir. Sorumlu denetleme mekanikeri Mark Hauser diyor
ki: "Hedef tahtamiz Oto-proflarinin
hayatini gerçekten kolaylastiriyor!"

Bir seviye
daha fazla
Hiç kuskusuz aynisi, sürüs yönünün ve sürüs yönünün enine olan
açilarin tespitine yarayan Egim
ölçer CM 09606 için de geçerlidir.
Bunu piyasadki diger cihazlar
yapamamakta. Proflar CM 09606
cihazinin otomatik olarak ufuk çizgisini tuttugunu ve her kullanimdan önce sifirlanmasina gerek
olmadigini biliyorlar. Bu çok büyük
bir avantajdir ve tamirhane bu
sayede zaman ve para tasarufunda bulunmaktadir. Özellikle de
Kalite yönetimi sertifikasi (QMNachweis) için cihazin içerisinde
entegre bakim programi bulunmakta. Daha iyisi olamazdi ...

Güzel görünüs genelde aldatir. Aynisi servis cihazlari segmenti için de geçerlidir. Bir
fren bakim cihazinin dis görünüsüyle cihazin neler yapabildigini anlamak mümkün
degildir. Ancak üzerinde ROMESS yazarsa is baska...2016 yilinda bransin inovasyon lideri Frankfurt Automechanika da
uzmanlari sasirtti.
Yeni cihaz jenerasyonu RoTWIN, yüksek teknolojisi sayesinde o zamandan
beri fren bakimi segmentinde çitanin
sahibi. Yeni sistem o kadar iyi ki, ekonomi
bakanligi tarafindan, "Zentrale
Innovationsprogramm Mittelstand" programiyla desteklenmektedir.
Kisaca ZIM. Program Orta boyutlu isletmeler için teknoloji ve
brans ayirt etmeyen ulusal bir
destek programidir. Çok degerli
yeni teknoloji ürünlerinin kullanim
alanlarinda kullanilabilmesini hizandirmak
amaciyla kurulmustur.RoTWIN-teknolojisinin Key Visuallari sirket reklamlarinda
sikça karsilasilan iki adet kasli atletden ibarettir. Onlar iki adet birbiriyle uyumlu pompalarin gücünü simgelemektedir.
Dünya çapinda patent korumali olan
mükemmel teknolojik sistemin prensibi, bu
baz üzerine kuruludur. Bir pompa emerken
diger pompa siviyi ileri itmekte. Bu sayede
modern fren sistemleri bile tamamen
havadan arindirilabiliyor. Siradan, basit
servis cihazlari artik bunu yapamamakta. Uzman alan medyasi da dahil olmak
üzere bagimsiz testler bunu kanitladi.
"RoTWIN-Cihazlari piyasadaki yüksek
ihtiyaçlari karsilayan tek cihazlardir", diyor
ROMESS Ceosu Werner Rogg.
"Halbuki çekici fiyatlarla da sunmaktayiz."Kendisi frenlerin havasinin alinmasinda

önemli hususlari sözlerine ekliyor. Gaz ve
aski maddelerinin sistemin içerisinden atilmasi gerekiyor. Fren sivisi bu islem sirasinda köpürmemelidir. Yoksa "yumusak
frenler" kaçinilmaz olur ve tamirhane müsterisiyle sikinti yasatir.
Bizim cihazlarimiz tamirhaneye güven
ve iyi bir ciro için sans vermektedir,
diyor Werner Rogg. "Biz sistemimizi
Frankfurt Automechanikada bulunan standimizda, onu tanimayan herkese anlatiyoruz."

Yalnizca RoTWIN-jenerasyonu bir cihaz ile günümüz
modern araçlarin fren sistemleri tamamen havadan
arindirilabilir. Sebebi ise iki adet Pompanin gücüdür
(asagida).
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Hep daha iyiye!
Daha iyi olmayi birakanlar, iyi olmayi birakmis olur. Bu slogan a göre
ROMESS mükemmel tamirhane ekipmanlarini sürekli iyilestirmekte.
Automechanikaya özel tüm ürün alanlarinda çekici cihaz güncellemeleri
olacaktir. Oto-proflari bu inovasyonlarin kiymetini biliyor.

Automechanikada ROMESS birçok iyilestirilmis cihaz tanitimi gerçeklestirecek.
Direksiyon terazisi RNW 2009 daha
güçlü bir performans ile karsinizda olacak. Dis ünitesi miniyatüre parçalarin
standart kullanimindan kaynakli daha sik
ve derli toplu. Ayrica büyük renkli
ekranli ve dokunmatik olarak da
sunulmaktadir. Ultra ses bulucumuz
USM 20128 en yeni mikroelektrik ile
donatilmistir. Artik en ufak sizintilar bile
tespit edilebilmekte.
"Artik modüle eden bir verici kullaniyoruz" diyor ROMESS sahibi ve basgelistirici Werner Rogg. Bu demek oluyor ki
tüm frekans bandi taranmakta ve kullaniciya daha fazla konfor saglamakta.
Alici,yani sekil itibariyle güzel olan el ünitesi, vericinin gönderdigi ses dalgalarinda
bir sizinti durumunda meydana gelen en
ufak rezonans dalgalarini çok hassas bir
sekilde dijital ekran üzerinden analag bir

stille daha okunakli olarak göstermekte.
Portföye yeni katilan ise RoTWIN jenerasyonunun yeni fren bakim cihazi S 16 dir
(teknik bilgileri karsi sayfada bulabilirsiniz).
Dis görünüs itibariyle ROMESS portföyünün bestselleri S 15 ile ayni. Donanim olarak ise içerisinde iki adet silindir pompa
entegredir ve daha basit bir depo göstergesine sahip. Bunun disinda bütün elektronik kisim cihazin üst yarisinda bulunmakta.
Bu hem montaji kolaylastiriyor, hem de
cihaz servisinin isini. Elektronik yeniliklerden fren sivisi testerleri Aqua 10 ve Aqua
12 Digital da nasiplerini aldilar. Kaynama
derecelerinin isi ölçümleri simdi daha da
kesin sonuçlara ulasmakta. Aqua cihazi
her iki donanimla da açikara lider, çünkü
piyasada bulunan rakip firma testerlerine kiyasla içerisinde ölçüm odacigi
bulunan ve bu nedenle hava basinci ve
nem dalgalarindan etkilenmeyen tek
testerdir.

Sik renkli ekrani ve dokunmatik özelligiyle
RNW 2009.

Araç içersinde (önde) modüle eden vericili Ultrases sizinti bulucu USM20128 .

Bir burun farktan daha da ileride
■ 1970
Werner Rogg, yabanci firmalarin problemlerini çözebilmek için isletmeyi
kuruyor. Isletme endüstriyel ve kimyasal alanda ölçme ve ayar teknoloyileri
konusunda inovasyonlar gelistirmekte.

lastik servisi ve tesis kurulumu alanlarinda çitalari yükseltiyor.ROMESS
zekice sistemi sasi ölçümü ile 2000
yilinda Baden Würtenberg'in Eberleödülünü ve bir çok diger degerli
inovasyon ödüllerini aldi.
■ 2016
Dinamik sektör fren bakimi yillar içinde epeyce gelisti. ROMESS burada
da erken koku aldi ve RoTWIN sistemi ile yepyeni bir standart olusturdu.

■ 1970'li yillar
ROMESS artik daha çok otomobil
sektöründe kullanilan servis cihazlarinin gelistirilmesine konsantre oluyor.
ROMESS elektrohidrolik fren servis
cihazlarini ilk kez piyasaya sürüyor.
ROMESS-Ceosu Werner Rogg S 16 ile. RoTWINjenerasyonun en yeni cihazi.

■ 2018
ROMESS, S 16 ile RoTWIN jenerasyonun en yeni modelini sunmakta.

■ 1990er/2000'li yillar
ROMESS ek olarak sasi ölçümü,
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25. Automechanika:
ROMESS kutlamalarin içinde!
Automechanika Frankfurt otomotiv satis sonrasi sektörü için en önemli fuaridir ve 1971 yilindan beri düzenli yapilmakta. Son olarak 170 farkli ülkeden
yaklasik 133.000 uzman kisi, 4843 katilimcinin yeniliklerini görmek için
fuari ziyaret etti. ROMESS bu firmalar arasinda yillardir bransin baslama noktasi olan Hol 8.0 da yer almaktadir. Burada Schwarzwald'li
isletmenin teknolojik lider konumundaki ürünlerin kiymetini
bilen, kaliteden anlayan bilinçli kullanicilar biraraya toplanmakta .11 ile 15 Eylül tarihleri arasinda 25. Fuar yili kutlamalari kapsaminda Automechanika Frankfurt klasik ara-
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balar ve lastikler gibi temalarla genisleyecek. Ayni
sekilde ROMESS'de de birseyler degisti, çünkü yeni
stand yeri ile Hol 8.0, Stand G 95'te Alman KFZ-

Bir ziyaret içi
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l
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ar
standina ug
ramaya deger.

Gewerbe'ye komsu olarak daha güzel bir konumda sizleri agirlayacaktir. Bu durum, fren servisi
alaninda invoasyon liderinin önemini tasdikler
biçimde. 25. Automechanika Frankfurt, her
ülkeden daha çok ziyaretçi karsilamak ve ilginç inovasyonlar tanitmak disinda, S 15
gibi kaliteli Top cihazlari sunmak için en
uygun podyumdur.
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