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Sevgili
okuyucular,
Frankfurtta gerçekleştirilen
Automechanika herzamanki gibi branşının
lideri. Buada geleneksel
olarak herkes elindekileri
ve neler yapabildiğini
gösterir. Oto uzmanları
bunu biliyorlar ve düzenli
olarak fuar standımızı ziyaret ediyorlar. Bu sayede
öğrendiğim ve beni tam
olarak şaşırtmamaması ile
birlikte çok sevindiren şey
ise; yüksek performanslı
RoTWIN cihazlarımızın
sınırsız kabul görmesidir.
İki yıl önce dünya yeniliği
olarak aynı yerde sansasyon yaratıyordu.
Franfurt'taki performans
şovu, cihazların kalite
bilincinde olan tamirhanelerde vazgeçilmezler
sınıfına girdiklerini gösterdi, Çünkü onlar verdiğimiz
sözü tutuyorlar.
İyi okumalar diliyorum.
Werner Rogg

Frankfurt'taki Automechanika da Dünya'ya yalnızca ROMESS'in RoTWIN-Cihazları
sunulmadı, aynı zamanda ROMESS'i rakiplerinden ayıran geniş aksesuar seçenekleri de
ziyaretçilerle buluşturuldu.
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ROMESS yüksek
kalite timsali
“Made in Germany” damgası bile ürünleri
dünya çapında saygın kılmaktadır.
ROMESS ise bunun üzerine bir tane daha
koyuyor. Dünya çapında inovasyon gücü ve
yüksek kalitesiyle tanınmış olan Karaorman'lı (Schwarzwald) marka, Automechanika Frankfurt'ta bir kat fazla odak
merkezinde bulunuyordu.
181 ülkeden 136.000 uzman ziyaretçi ile
Automechanika 25. tekrarında hiç ağırlamadığı kadar ziyaretçiyi ağırlamıştır. 5.000
den fazla firma yeni bir sergi rekorunu elde
etti. Katılımcıların yüzde 82'si fuar hedefine

ulaştıklarını belirttiler. Bu anlamda
ROMESS-Ceosu Werner Rogg da pozitif
bilançoyu görüyor. “Gerçekten bizim için de
eşi benzeri olmayan bir fuar oldu” diyor.
”Önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılındaki
ilgiden memnun kaldık. Özellikle de yurt
dışından. Memnuniyetle tekrar söyleyebilirim ki; yine tüm dünya bizim orada buluştu.”
Romess iki yıl önce RoTWIN jenerasyonunu dünya yeniliği olarak Automechanika da tanıtmasından sonra, bu fuar
onların fren bakımı alanında yeni çıtayı
oluşturduğunu gösterdi.
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Fren bakımı ve HY

INFO Küçük, ama çoook güçlü!

Automechanika da yoğun bir ilgi gördü:
Şaft mafsal açı ölçme cihazı RMG 2017.

Altın değerinde
Hem sağlam, hem de hassas:
Şaft mafsal açı ölme cihazı
RMG 2017. Cihaz iki düzlemde
değer tespit ediyor ve terminalde gösterip verileri kaydediyor.
Bir şaftın montajı sırasında
şanzımanın
doğru
montaj
açısıyla takılması gerekir. Bu
konuda bu ayarlama ünitesi
altın değerindedir. Bunu bir çok
Automechanika ziyretçisi için de
öyle. RMG 2017 Frankfurt'ta
yoğun ilgi gördü.
.

Pratik Set

Bosch birkaç sene önce piyasaya bir
cihaz çıkarttı ve herkes tarafından tutuldu: hem el kadar, hemde çok güçlü olan
şarjlı vidalama “Ixo”. ROMESS firmasının küçük ama yoğun cihazları da aynı
bu şekilde kabul gördü. ROMESS-Maus
veya S2 gibi başarılı modellerden sonra
şimdi BW1408 modeli sevilmenin tadını
çıkarıyor. Özellikle de mobil kullananlar
ve hergün fren sıvısı değişimi yapmayanlar arafından.
BW1408 çok kullanışlı ve müthiş güçlü.
Çünkü içerisinde RoTWIN jenerasyonunun hidrolik sistemini barındırıyor.
Sistemin zekice çalışan teknolojik prensipi dünya çapında patentlerle korunmakta ve modern fren sistemlerinin
içerisindeki havanın
dahi tamamen alınmasını
mümkün
kılıyor. Sıradan, basit
servis cihazları bunu
başaramamakta.
Uzman alan dergilerinki de dahil bağımsız
testler bunu kanıtlamıştır.
BW 1408 çekici bir
tasarımla birlikte kade-

Radyatör
mü
kaçırıyor?
ROMESS'in Radyatör testeri
4000 ile bu kolayca tespit edilebilir. Kendisi basınç ve vakum ölçümü yapar ve uygun adaptör ile birlikte pratik taşıma çantası içerisinde gönderilmektedir.

Çanta içerisinde pratik set: ROMESS'in
Radyatör testeri 4000 artı Adaptör.

BW 1408 fren bakımı konusunda mobil kullanımın “gizli
silahıdır” -kullanışlı ve güçlü.

Piyasada yeni: ROMESS'in Hidrolik cihazı BW1408 HY,
aynı şekide patentli RoTWIN teknolojisi ile donatılmıştır.

mesiz
ayarlanan
bir
basınçvanasına ve otomatk
kapatma özelliğine sahip.
Ayrıca
hızlı
kavrama
bağlantılı doldurma hortumu ile çok rahat bir
kullanım sunuyor.
Patentli merkezi konumlu
emme ve baypass sistemi
kolayca çeşitli bidonlara
sokulabiliyor. Çok pratik
olan ise dış kabine entegre
doluluk oranı göstergesi
(solda). Elbetteki HY sürümünde de
mevcut. Bu model de yine Kamyon gibi
ticari araçların, arazi araçlarının, iş
makinelerinin ve endüstriyel düzeneklerin hidrolik sıvısının rahatça değiştirilmesi için RoTWIN teknoljisine
dayanmaktadır: Onların yeni ikiz silindir pompaları, sıradan sistemlere
göre çok daha fazla akış basıncı
oluşturmakta.
BW 1408 HY cihazı özellikle hidropnömatik vites ve kavrama sistemi bulunan
ticari araçlarda kullanılması için
donatılmıştır.
Sıvı
değişiminde
ROMESS markasının HY-cihazlarıyla
baloncuksuz iş çıkartılır.
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Yollarda yapraklar ve alçak
duran güneş: Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerde
frenlerin iyi olması şart.

Dikkat:
Artık geçerli!
Sonbahar geldi ve kış yaklaşmakta.
Günlerin kısalması ve soğuması ile birlikte araç sürücüleri anında etki yapan
çalışır bir fren sistemine ihtiyaç duyarlar.
Çünkü yollarda bulunan ıslaklıkların ve
dökülmüş yaprakların kayganlaştırma
etkisi sıkça rastlanan olaylar.
Özellikle de bu mevsimde güneşin alçak
durması görüşü de olumsuz etkilemekte.
Burada sadece sürücünün ne kadar
çabuk tepki verdiği değil aynı zamanda
fren sisteminin pedala basıldaktan sonra
ne kadar hızlı etki ettiği önemlidir.
“eskimiş fren sıvısı daha uzun durma
mesafelerinin ve böylece kazaların
ana sebebidir”, diye uyarıda bulunuyor
ROMESS ceosu Werner Rogg.
Sıvı kesinlikle taze olmalıdır. Özellikle de
karanlık ve soğuk mevsimlerde.
“Tamirhanelerdeki servis uzmanları
müşterilerini bu konuda uyarmalıdır”,
diye öneriyor Werner Rogg. Aslında kendileri bilir ancak bir fren sıvısı değişimi ile

hızlı ve kolay ciro elde edilebiliyor.
Önkoşul ise modern fren sistemlerin fren
sıvısı köpürtmeden ve kesin bir şekilde
değiştirebilen bir servis cihazının
olmasıdır. RoTWIN cihazlarının dünya
çapında patentli hidrolik sisteminin
ürettiği yüksek akış basıncı ile bu mümkün. Bu sayede sistem içerisinden toz
ve gaz parçaçıkları güvenilir bir
şekilde tamamen boşaltılabiliyor. Bu
modern araçlar için de geçerlidir çünkü
modern fren sistemlerinde bulunan birçok ayar elemanları sebebiyle fren bakım
cihazlarından artık daha yüksek performans beklenilmekte.”Şu an için
yalnızca
RoTWIN
cihazları ile modern
fren
sistemlerinin
havası
tamamen
alınabiliyor”, diye garanti veriyor 40 yıldır
servis cihazları üreten
Werner Rogg.
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Federasyon
RoTWIN'i
beğeniyor
ve destekliyor
Marketing alanında şirketler
bir çok sözü verebiliyor. Bizim
RoTWIN'imizin yeni bir inovasyon olduğunu federasyonun
desteğinden de anlaşılmakta.
Hemde ZIM programı (aşağı
bakınız) sayesinde. RoTWIN
cihazları özellikle modern
araçların fren sistemlerinin
bakımında mirhanelere garanti vermektedir.

Inovatörler
için ZIM*
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.
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Automechanika
Hall 8 yine
Oto-proflarının
buluşma noktası
181 farklı ülkeden 136.000 alan ziyaretçisi ile Automechanika bu yıl son fuar olan 2016 yılından daha çok
ziyaretçi ağırladı. ROMESS de bu yıl tüm dünyadan
uzman kişilerin Karaorman'dan çıkan inovasyonları
yakından takip edenlerin sayısı bir kat fazlaydı.

ROMESS-Ceosu
Werner Rogg, (solda
Türk partnerleri ile birlikte) ekibiyle Hall 8 de
ilginin odak noktasında
yer aldı. Automechanika alışıldığı gibi bu yıl
da Otomotiv sektörünün inovasyon ve
gelişimi konusunda
branşın vitrini
konumundaydı.
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