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Rungonoikaisulaitteet raskaalle 
kalustolle



JOSAM frame press rungonoikaisulaitteet ovat Euroo-
pan markkinajohtaja ja maailmanlaajuisesti suosittuja. 
Menestyksemme perustuu tutkimuksen ja kehitystyön 
luomaan huipputekniikkaan ja laatuun. Haluamme var-
mistaa, että tuotteemme täyttävät raskaan kaluston 
vauriokorjausalan vaatimukset. JOSAMin rungonoikai-
sujärjestelmää täydentävät kattavat erikoislisävarusteet.

JOSAM rungonoikaisulaitteet lattiakiskokiinnitykseen

JOSAM frame press JO 2000 oikaisupuomilla voidaan painamisen lisäksi myös vetää runkoa.



Laaja valikoima laitteita ja lisävarusteita 
raskaan kaluston rungonoikaisuun

JOSAM rungonoikaisupuomit

JOSAM oikaisupuomit 20 tonnin hydrauliikalla. Laitteet 
on suunniteltu mahdollisimman kevyiksi. Siksi ne 
valmistetaan alumiiniseoksesta, joka tekee niistä myös 
erittäin vahvoja ja kestäviä. Oikaisupuomit on varustettu 
pyörillä, jonka ansiosta yksi mekaanikko voi helposti 
liikutella niitä. Vastatukipuomi on yksinkertaisempi malli 
ilman hydrauliikkaa.

JOSAM hydraulipukit ja -pumput

Pystytaipumien oikaisussa käytetään hydraulipukkeja. 
Niitä käytetään paineilmahydraulipumpuilla. Ne ovat 
varustettu pyörillä tai kärryillä siirtämisen helpottamiseksi.

Hydraulipukissa on 20 tonnin hydrauliikka ja 555-1310 
mm työkorkeus.

JOSAM ketju- ja kiskokiinnitykset

Tietyntyyppisiin oikaisuihin, yleensä pystysuuntaisiin 
taipumiin ja kiertymiin käytetään JOSAM ketju- ja 
kiskokiinnityksiä ja runkokoukkuja. Runkokoukut 
valmistetaan alumiiniseoksesta ja niitä on saatavilla eri 
mallisia.

JOSAM c-puristin

C-puristimia käytetään esimerkiksi kuorma-autojen 
runkojen oikaisussa ja niittauksessa. Malleja löytyy 10 
tonnista 40 tonniin. C-puristimet on suunniteltu paikallisten 
muodonmuutosten oikaisuun. Isommat c-puristimet 
soveltuvat myös niittaukseen ja niissä on nostokorvake tai 
kahva nosturia varten.



Korjaamon lattiakiskot
JOSAM oikaisukuilu

JOSAM oikaisukuilua voidaan käyttää rungon oikaisuun sekä pyörien ja akselien suuntaukseen. Se on täydellinen 
työpiste raskaiden ja kevyiden hyötyajoneuvojen, perävaunujen ja bussien oikaisuun.

Kuilun reunoilla olevat palkit muodostavat kiskot, jotka mahdollistavat oikaisupuomien ankkuroinnin 
kiinnityssiltoihin. Liikuteltavat sillat toimivat myös hydraulipukkien, kiskokiinnikkeiden ja sylinterien tukina.

JOSAM lattiakiskot

JOSAM rungonoikaisujärjestelmän käyttö perustuu korjaamon lattiaan valettujen kiskojen käyttöön. Oikaisutyö 
tehdään ilman oikaisupenkkiä ja korjaamopaikkaa voi käyttää myös muihin tarkoituksiin. JOSAM oikaisupuomit 
ja kiskokiinnikkeet yms. ankkuroidaan näihin lattiakiskoihin.

Lisäksi myös JOSAMin hyttipenkki ja vetotornit voidaan turvallisesti ankkuroida näihin lattiakiskoihin.
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