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Kamerateknologi för hjulinställning på tunga fordon
Med det kompakta hjulmätsystemet JOSAM cam-aligner
kan buss- och lastbilsverkstäder samt däckservicecenters erbjuda exakt och snabb hjulmätning med hjälp av
kamerateknologi.
Med fordonets centrumlinje som referens mäter systemet
följande hjulvinklar:
• toe, styrsnäckans position, camber, snedställning,
parallellitet och axelns offset
• caster, KPI, kurvvinkeldifferens samt max
hjulutslag
Den så kallade rullmetoden möjliggör att toe- och
cambervinklar kan mätas när fordonet är i körposition.
Behovet av att lyfta axlarna och kompensera för fälgskevhet

har eliminerats. Dock finns även möjligheten att göra en
hjulmätning med skevhetskompensering om så önskas.
PC-mjukvaran tar emot mätdata från kamerasensorerna
trådlöst och guidar användaren genom hela mätprocessen.
Mätprotokoll kan skrivas ut direkt från mjukvaran där
värdena före och efter justering visas.

Trådlös kommunikation mellan kameran
och PC-mjukvaran.

Mätprincip och skalbarhet

Mäta caster, KPI och styrvinklar

JOSAM cam-aligner använder fordonets centrumlinje som
referens för att bestämma axlarnas och hjulens position.

Den här mätningen baseras på en kontinuerlig svängning
av hjulen, från rakt fram-läge till maximalt rattutslag höger till
maximalt rattutslag vänster och åter till rakt fram-läge.
Under denna procedur skickar det inbyggda gyroskopet och
inclinometern hela tiden information till datorn. Mjukvaran
räknar ut värden på caster, KPI och styrvinklar i de olika
hjulpositionerna. Hela vmätprocessen utförs inom loppet av
några minuter.

Systemet är gjort för att mäta hjulvinklar på tunga fordon så
som lastbilar, släp, bussar och transportfordon. Tack vare att
systemet är modulärt så finns även funktioner för att:
- kalibrera ACC (Adaptive Cruise Control)
- mäta fordonsramar
- utföra snabbdiagnos

Varför hjulinställning?
Genom att mäta och justera hjulvinklar på ett fordon så minskas
däckslitage och bränslekonsumtion. Samtidigt förbättras
komfort, säkerhet och trafikegenskaper. Detta leder till bättre
ekonomi och miljö för alla. Det innebär också att fordonet tar
upp mindre bredd när det framförs på vägen än vad ett fordon
med felaktiga hjulvinklar gör.

Rullmetoden
En mätning påbörjas när fordonet står stilla, följt av en
rullning framåt så att hjulen rullar ett halvt varv. Kamerorna
läser av mätvärdena automatiskt.
Kamerasystemet mäter före, under och efter rullningen,
utan behov av kompensering för fälgskevhet. Toe- och
cambervärden visas automatiskt och nödvändig justering
kan utföras.

Representant:

Mätningen ger också värden på axelns offset och
snedställning.
Genom att använda ytterligare två hjuladaptrar kan två axlar
mätas samtidigt.
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