Riktsystem för tunga fordon
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JOSAM frame press med brygga JO 2000, som kan användas för både press och drag.

JOSAM ramriktsystem i aluminium för golvbalkar
JOSAM frame press – nummer ett i Europa – används över
hela världen. Vår marknadsledande position grundar sig på
avancerad teknologi och hög kvalitet samt resultatet av vårt
utvecklingsarbete. Systemet uppfyller de krav som ställs för
riktning av fordon och fordonskombinationer upp till 60 ton
tågvikt! Josams ramriktsystem kompletteras med speciell
kringutrustning och ett grundligt utbildningsprogram.

Ett brett sortiment av utrustning och tillbehör för
ramriktning av tunga fordon

JOSAM riktbryggor

JOSAM byglar

JOSAM press- och dragbryggor med 20 tons presskraft.
Utrustningen är inte grövre och tyngre än nödvändigt.
Riktbryggorna tillverkas därför helt i en aluminiumlegering;
ett lätt, starkt och vridstyvt material. De går på hjul och
hanteras enkelt av en mekaniker. Mothållsbryggan är en
enklare variant utan inbyggd hydraulcylinder.

Byglar används för riktning och nitning av lastbilsramar mm.
Sortimentet spänner från 10 till 40 ton. Byglarna, som drivs
med hydraulik, är anpassade för att enkelt komma intill och
rikta lokala deformationer. De större byglarna har nitkapacitet
och lyftok för t ex travers.

JOSAM vertikalpressar och pumpar

JOSAM förankringar och ramhakar

För lodrät riktning används våra vertikalpressar. För lyft
används våra pallbockar. Utrustningen drivs med JOSAM
hydraulikpumpar.

För vissa riktningsarbeten, oftast vid vertikalböj och vridning,
används vertikalpress och förankring med kättingfäste,
kätting samt ramhakar. Hakarna tillverkas i aluminiumlegering och finns i ett flertal olika utföranden.

All utrustning är försedd med antingen hjul eller handtag
för att underlätta hanteringen. Vertikalpressarna har en
presskraft på 20 ton och en lyfthöjd från 555 till 1310 mm.

Nödvändiga installationer i verkstadsgolvet
JOSAM riktgrop
JOSAM riktgrop används för ramriktning, hjul- och axelmätning. Det är den perfekta arbetsplatsen för riktning av tunga
och lätta lastvagnar, trailers, släpvagnar och bussar. Balkar i gropkanten bildar tillsammans med flyttbara gropvagnar
ett spår för förankring av riktbryggor.
Gropvagnen tjänar även som underlag för JOSAM vertikalpressar, förankringar och hydrauliska lyftcylindrar.

JOSAM golvspår
JOSAM riktsystem bygger på principen med I-balk ingjuten i golvet. Golvbalkarna kan göras i olika utföranden.
Man kan därmed arbeta fritt utan hindrande ramper. Dessutom kan arbetsplatsen användas till annat än riktning av
ramar och karosser. I balkspåren fästes riktbryggor, golvförankringar och annan utrustning som ingår i systemet.
I-balksystemet passar också vår hyttriktutrustning samt för att rikta bussar.
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