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Romessage 20. yaş
gününü kutluyor

Sevgili
okuyucular,
1999 yılında şirketimizde
kurumsal iletişim
anlamında yeni bir sayfa
açıldı. O zamanlar ilk
şirket magazinimizi
çıkarmıştık. Bugün ise 80.
sayısını elinizde tutuyorsunuz. Sizlere, değerli
müşterilerimize, işinizde
kolaylıklar sağlayabilecek
yenilikler hakkında düzenli
olarak bilgi paylaşımı yapmak, kalitetli ürünler ve
üstün servis anlayışıyla
tutarlı bir şekilde kendini
kanıtlayan felsefimizin
ayrılmaz bütünüdür. Bu
nedenle Romessage bu
kadar önemli. Örneğin
yıldırım hızında tamirimiz.
Çünkü sizleri her anlamda
ikna etmemiz gerekiyor ki,
biz de memnun olabilelim.
İyi okumalar diliyorum.
Werner Rogg

“Romess” artı “Message” (Türkçe:
bildirim/mesaj) birlikte “Romessage”'
sonucunu oluşturuyor. Bu denklem
şimdi 20 yıldır var – ROMESS'in
şirket magazini bu sayısı ile yaş
gününü kutluyor.
ROMESS hakkında haberler aslında
her daim oluyor çünkü işletme sürekli
inovasyonlar yapıyor. “Bizim geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz ürünlerin yüksek derecede açıklanma gereksinimleri bulunuyor”, diyor Firma ceosu ve
sahibi Werner Rogg. “Teknolojideki
üstünlüğümüz bilinmekte, ancak
Romessage'de ürünlerimizin üstünlüğünün nereden kaynaklandığını ve
ürünlerimizin değerlerinin nelerden
oluştuğu aktarılıyor. Bunun en iyi
örneği: Yeni hidrolik sistemi
RoTWIN'in piyasaya sürülmesi.
ROMESS teknolojik anlamda zaten
fren bakımı segmentinde pazar
lideriydi, ancak inovatif hidroliği ile
çıtayı ciddi anlamda yükseltti.
“Romessage-redaksiyonumuzun
görevi, işletmemizdeki en yeni teknikleri paylaşıp açıklamaktır. İnsanlar
neden ucuz ürün yerine bizim ürünlerimizi tercih etmelerinin avantajlarını bilmeliler”, diye ekliyor Werner
Rogg.
Bu sayının arka sayfasında size 20
yıllık Romessage'in Top-Konu
başlıklarından bir kaçını sizinle
paylaşacağız.

Werner Rogg
memnun:
Romessage
okuyucularda
iyi bir izlenim
bırakıyor.
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Diyagnoz

INFO USM 20128 basitçe test edin
Yüksek
potansiyel
GTÜ-Kusur raporuna istinaden
geçen sene kusurlu araç
sayısında düşüş mevcut. Buna
rağmen her beş binek araçtan
bir tanesi emniyet testinde ağır
kusur nedeniyle muayeneden
geçemedi.GTÜ-kusur istatistiğinde yüzde 27 ile çevre kirliliği
listenin başında yer alıyor. İkinci
sırada ışık sistemi (Yüzde 24,9).
Dikkat!: Fren sistemi nedeniyle
araçların yüzde 14,2'si muayeneyi geçemediler. Oto tamirhaneleri için bu istatiğe göre büyük
bir servis potansiyeli mevcut –
özellikle yürür ve frenler için
ROMESS üstün bakım cihazları
sunmakta.

Damganın hakkı
veriliyor
ROMESS uzun ömürlü, sağlam
ve kaliteli cihazları ile tanınıyor.
Bunun sebebi yoktan var
olmadı. Montaj işleri uzman
kişiler tarafından gerçekleştirilmekte ve ürünler titiz bir kalite
kontrolünden geçmekte. “Bu konuda hiç bir ödün vermiyoruz”,
diye garanti ediyor Werner
Rogg. “Nihayetine “Made in
Germany” damgasının gerektirdiği bir sorumluluk mevcut”.

ROMESS-cihazları özenle üretiliyor. Markanın yüksek kalitesi bu prensibi esas
almakta.

ROMESS'in ultra sonik-sızıntı bulucusu USM 20128 en ufak sızıntıları dahil tespit edebiliyor. Bu ticari araçlarda hem zamandan hem de paradan tasarruf sağlıyor. Tamirhaneler cihazı ücretsiz deneyebilirler. Taleplerinizi için: info@romess.de.

Basit yapılabiliyorken, niye zoru seçilsin
ki? Bu soruyu soran ticari araç tamirhaneleri çoğalmakta ve ROMESS'in inovatif
sızıntı bulucusu USM 20128'i gösteriyorlar. Kendileri ultra sonik yardımı ile elektro
akustik yer tespitine güvenmekteler.
Tamirhane kapsamında bu küçük akıllı diyagnoz aletine olan talep rekor seviyede.
Bu durum ROMESS Ceosu Werner
Rogg'u sevindiriyor. “Cihazımız en küçük
kaçakları bile hedef odaklı, hızlı ve temiz bir şekilde tespit edebiliyor.”
Kullanıcılar bu anlamda güvenli taraftalar,
çünkü 0,1 milimetre çapın altındaki en ufak
hava, buhar ve gaz kaçakları bile kolayca
tespit edilebiliyor.
Cihazı elinize ulaştıktan sonra onu kendi
ihtiyaç ve gereksinimlerinize göre
ayarlamanız önerilmektedir. Bu çok basit
bir şekilde yapılabiliyor ve sonunda mutlaka yaptığınıza değiyor. Ticari araçlarda

USM 20128 genellikle araçta motor yönetimi içerisindeki alçak basınçları test etmek
için kullanılmakta. Aynı zamanda turbo şarj
ve fren servosu da USM 20128 ile güvenilir bir şekilde kontrol edilebilmekte.
Sıradan ultra ses arayıcılardan ayrıcalığı
ise, yüksek hassasiyet ve kullanım
kolaylığıdır. Biz müşterilerimizi her daim
kalite anlamında ikna edebildik, diyor
Werner Rogg.
Bu durum USM 20128 için de geçerlidir.
Onunla henüz tanışmayanlar, hiç bir
şekilde kapalı kutu sürpriz satın almayacaklar – dileyen tüm binek ve ticari tamirhaneler, istedikleri takdirde Ultra ses sızıntı
bulucusu USM 20128'i koşulsuz şartsız
deneyebilirler.
(Talepler
için:
info@romess.de). Formsuz bir talep dilekçesi yeterli ve ardından iliğine kadar
deneyebilmeniz için tarafınıza bir test
cihazı gönderilecektir.
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S 15
S 16 RoTWIN

Klasik
şimdi
yeni ve
RoTWIN' li!
fren
Dünyada ilk
da
bakimin

Federasyon
RoTWIN'i
beğeniyor
ve destekliyor

Tamirhane ustaları onlarca
yıldır ROMESS'in S 15''ine
resmen yemin ediyorlar.

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.

Yeni klasik: Dışı
seni yakar, içi de
ROMESS'in S 15'ini kim tanımıyor?
Sürekli çalışabilen cihaz çoğu tamirhane
için kült sayılıyor. Kullanıcılar o kadar
uzun yıllardır o mavi şirin küre ile sorunsuz tecrübeler edindiler ki, onu
değiştirmek bile istemiyorlar.
Buna gerek te yok zaten. ROMESS'in
güvenilir, güçlü ve sevimli küresinin
yıllarca kullanımı sonrasında fren bakımı
için bir cihaz yatırımı yapmak isteyenler,
ve yeni üstün RoTWIN Teknolojisini içersin isteyenler, artık karar vermek zorunda
kalmayacak. Çünkü artık S 15'in RoTWIN
'li yeni versiyonu S 16 RoTWIN mevcut
(Sipariş No.: 1617).

Klasik S 15 cihazı, performansı ve
güvenilirliği
konusunda
Tamirhane
ustalarından bir çok jenerasyonu ikna
edebildi.
Biz bu sadık kullanıcılarımızdan cihazlarını yeni bir cihazla değiştirmelerini istemiyoruz, onların bundan sonra S 15
bazında en son teknoloji ile donatılmış bir
cihazı sahiplenebileceklerini bildiriyoruz”, diyor
ROMESS
Ceosu
Werner Rogg. RoTWIN
piyasaya girmesiyle
çıtayı yükseltti (sağda).

V.i.S.d.P: Werner Rogg, GF ROMESS Rogg Apparate + Electronic GmbH + Co. KG
www.romess.de | E-Mail: info@romess.de | Text und Bild freibleibend

|

Dickenhardtstr. 67

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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20 Yıl Romessage

Top-teknik Top-açıklamalar
RoTWIN-Hydroliği sıradan sistemlerden niye daha
etkili çalışıyor? Fren servisinde doğru akış basıncı
niye bu kadar önemli? En küçük kaçaklar bile nasıl
tespit edilir? Bu ve bunun gibi soruları şirket magazinimiz artık 20 yıldır güvenilir ve genel anlaşılırlığı ile
cevaplamakta. Redaksiyon burada sadece büyük
konular için kendini adamıyor, aynı zamanda evimizden çıkan üstün ürünleri daha da iyi yapan küçük
değişiklikleri ve detaylarıda ele alıyor. Çünkü hep
daha iyi olmak bize yeterli gelmiyor. Çünkü daha da
iyi olmak istiyoruz...

“Romessage”, ROMESS Servis cihazlarının gündelik tamirhane kullanımında nasıl avantajlı bir şekilde
nasıl uygulanır, onu göstermekte; yukarıda sızıntı
bulucu USM 20128, aşağıda S 15 ile fren servisi.

“Romes sage” yıllardır detayları
ortaya çıkarmakta ve (Sağda)
cihazlardaki ve aksesuarlardaki
en küçük iyileştirmeleri de ele
almakta.

Heyecanlı: “Romessage”,
ROMESS-mühendislerine
geliştirme çalışmaları sırasında
eşlik ediyor. Burada direksiyon
terazisi konusunda.

İnanılmaz Adaptör
çeşitliliği ile ROMESS,
her daim rakiplerinin
üstünde yer almakta.
“Romessage” bunu
bildiriyor.

