Geometrie náprav taková, jaká by měla být:
pokroková a přece jednoduchá

Rychlé, přesné a opakovatelné měření geometrie
Josam i-track II dokáže změřit každé vozidlo od nákladních
vozidel a autobusů po těžká nákladní vozidla a přívěsy,
samostatně a nebo v jejich kombinacích. Je dokonce
schopný změřit obrovská stavební vozidla jako jsou jeřáby.
Vždy se můžete spolehnout na citlivé nastavení geomemetrie kol, a to i
při extrémních rozměrech pneumatik. Je to díky senzorům umístěným na
kolech, které měří stylem dopředu i dozadu.
To všechno se dá provádět stejným způsobem jako u výrobců díky
našemu unikátnímu bezdotykovému snímání. Se všemi systémy měření
geometrie Josam můžete být v souladu s výrobci OEM v oblasti autobusů
a nákladních vozidel.
Bezdotykový rám a snímací zařízení

Postup změření kol se řídí animačním software, který minimalizuje
všechny možné chyby obsluhy. Nezáleží na tom, jak jste zkušený, s i-track
II můžete být mistrem v geometrii kol.
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Disk nepoškozující kolový adaptér s
maticovým rychloupnutím

Kompaktní laserové měřící hlavy s
věstavěnou funkcí kalibrace

Věstavěné senzory úhlů natočení.
Bez potřeby načítání z otočných desek.
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Bezdotykové zařízení na
změření rámu a karoserie.

Nový úchyt pro tabuli.
Bezproblémová instalace na podlahu.

Nový uživatelsky přívětivý software.

Autobusy? Žádný problém!
Moderní autobusy mohou mít problémy se správným
nastavením geometrie, pokud na to nemáte odpovídající
zařízení. Autobus má často víceprvkové zavěšení
nápravy, individuální přední odpružení kol a může být
též dělený - kloubový.
Autobus může být často opravován po nehodách. Z tohoto důvodu je
nastavení geometrie náprav rozhodující pro snížení provozních nákladů
a zvýšení bezpečnosti jízdy.
JOSAM i-track II poskytuje kompletní řešení pro nastavení geometrie
náprav autobusů. Nové bezdotykové měření geometrie získává data
měřené nápravy s ještě vyšší přesností.
Není potřebná montáž pravítek na vozidle. Stačí připojit magnetické
kolové adaptéry a měřící hlavy a všechno je připravené k měření!
Geometrie náprav autobusů jak má být, rychlá, přesná, spolehlivá.

Všechno je o návratnosti
• Přibližně dvě třetiny evropských nákladních a přípojných vozidel nejsou správně seřízeny.
• Vede to k vysokým nákladům na opotřebení pneumatik a spotřebu paliva.
• Peníze je potřebné vydělat a stejně tak ušetřit.

Návratnost investice
pro majitele vozového parku
3%

Ušetřené
palivo

50

Předčasná
výměna pneumatik

servisovaných
vozidel vč. měř.
geometrie

167,000

Euro ušetřených

Další informace a podrobný příklad najdete v záložce: ”Save fuel and tires” na stránce Josam.se

Návratnost investice
do zařízení
50%

smluvně
servisovaných,
včetně geometrie
kol
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50%

vozidel denně
v dílně

se špatnou
geometrií

Váš Josam obchodní zástupce vám pomůže s kalkulací návratnosti vaší investice.

ROI

návratnost inv.
6 měsíců
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Příběhy úspěchu
”JOSAM i-track je vynikající z hlediska diagnostiky a
nevyhnutelnosti při měření autobusů a autokarů”
Lasse Pedersen, Technician Wist Last & Buss AB, Švédsko

”Zachránili jsme obě pneumatiky a palivo , komfort jízdy
na vozidlech se zvýšil. Krátká doba zaměření, i přes několik
řídících náprav, je rozhodující”
Magnus Vredin, Haulage contractor. Bjännsjö Kranbilar AB, Švédsko

”Protože je zařízení velmi jednoduché, rychle použitelné a
výsledky měření jsou velmi přesné, v současnosti provádíme
více seřízení než kdykoli předtím. Výsledkem je velmi
pozitivní zpětná vazba od našich zákazníků, protože profitují
z nižších nákladů na pneumatiky a spotřebu paliva v jejich
flotile. Kromě toho se zlepšil celkový komfort jízdy, což si
řidiči pochvalují.”
Frank Jessen, Manager Iveco Nord Nutzfahrzeuge GmbH, Německo

Víme, že výrobek nebude lepším bez
poskytované podpory a školení.
Po 45 letech v tomto odvětví máme absolutně nejlepší
podporu a vzdělávací schopnosti. Právě to zabezpečí
udržitelnost vaší investice do našich zařízení.
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