
Duas alternativas para sua oficina: Ancoragem no
piso ou vigas “I” embutidas.

As torres JOSAM são ferramentas ideais para cabines
e carrocerias de veículos pesados e altos.

A ancoragem no piso  é fácil de ser realizada e
permite a fixação das torres para cabines,correntes
ou da base para alinhamento Josam que pode ser
travada  com 4 parafusos (foto acima à esquerda).
Quando as buchas de expansão não são usadas,
podem ser cobertas com a tampa de proteção.

torre para cabines

As vigas ”I” embutidas  seguem o mesmo princípio
do sistema de alinhamento de chassis Josam. Com
um simples giro nas travas, as torres são fixadas
dentro das vigas ”I” no piso da oficina.
A base para alinhamento Josam também pode ser
usada nas vigas ”I”.
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O sistema de ancoragem no piso é excepcional quando
aplicado para reparos rápidos como na carroceria da foto.
Nesse caso a torre é travada por um parafuso frontal e por
correntes na traseira. A torre é pré-tensionada com  uma
chave de impacto ( conforme foto abaixo). Os ângulos para
estiramento podem ser facilmente ajustados para os lados e
trava-se a corrente na torre por um pino (foto acima).

O sistema convencional de ancoragem com vigas ”I”
permite o travamento da torre  nas vigas que são instaladas
em  um  quadrado ao redor da base para alinhamento.

Para ambos os sistemas existem diversos acessórios,
grampos e ferramentas para tração e compressão.

O kit de parafusos para travamento permite que  a torre
seja acoplada diretamente à base para alinhamento.
Para os trabalhos em carrocerias longas, a torre pode ser
usada em  conjunto com uma viga móvel de ancoragem
com  3  parafusos - travas para fixação.

Independente da alternativa escolhida, a torre para cabines
JOSAM  pode ser usada para vários tipos de reparação graças
à sua versatilidade. Nesse caso, por exemplo, é possível
realizar o estiramento de uma cabine a 3 ou 4 metros de altura
com o uso de um cilindro hidráulico e seus alongadores.
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