Sistema de medição para alinhamento
de veículos pesados
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Sistema de medição preciso para rodas,
eixos e chassis
Quando o motorista dirige o veículo em
linha reta, ele acredita que as rodas e o chassi também sigam
em linha reta.
O motorista consegue controlar as rodas dianteiras e decidir
qual será a direção delas. Mas as outras rodas, dos eixos
traseiros, podem girar em outra direção se esses eixos não
estiverem posicionados corretamente em relação à linha
central longitudinal do caminhão, ou se os eixos estiverem
empenados. O deslocamento de um eixo não precisa ser
muito grande para causar um efeito facilmente perceptível.
Se, por exemplo, uma roda desvia em 5 mm por metro à direita
e a outra desvia em 5 mm por metro à esquerda, as rodas
irão divergir entre si 10 metros por quilômetro.
Isso significa que o caminhão circula com resistência, o que
aumenta o desgaste dos pneus e o consumo de combustível.
Portanto, dirigir com a geometria e a posição incorreta dos
eixos, custa dinheiro. É especialmente importante para a
segurança do tráfego que caminhões, principalmente com
reboques, trabalhem com rodas paralelas. Qualquer pessoa
que dirige atrás de um caminhão ou ônibus pode observar
que, com muita frequência, eles ocupam mais espaço do que a
largura máxima permitida do veículo porque andam de forma
“atravessada” na pista.
O equipamento JOSAM laser AM é a ferramenta ideal para
aumentar a segurança de tráfego e propiciar economia. É
um sistema confiável para a medição da correta posição dos

eixos e o alinhamento das rodas. Todos os ângulos das rodas
podem ser verificados de forma simples e fácil.
A medição e o ajuste, com o equipamento JOSAM laser AM,
resultam em um transporte balanceado, no qual rodas,
eixos e chassi rodam na mesma direção. Para a oficina, este
sistema é a ferramenta perfeita para aumentar o volume
de serviços. Fácil de usar, calibrar e com baixa manutenção,
torna o processo de alinhamento muito mais rápido. Os
resultados são precisos e o equipamento oferece excelente
repetibilidade. Além disso, qualquer distorção da estrutura do
chassis do veículo pode ser diagnosticada com o equipamento
JOSAM laser AM.
Medição de convergência
O projetor laser é direcionado para as escalas dianteiras e
traseiras e os valores indicados são registrados. A diferença
entre os valores encontrados nas escalas dianteiras e
traseiras, indica o desvio da roda em relação ao sentido
correto de rodagem. O desvio é apresentado em mm/m e
o nosso Software, o JOSAM comunicator, calcula e exibe os
resultados diretamente no seu computador.
Medição de camber, caster, esterçamento e giro máximo
O camber (cambagem) é medido diretamente com o medidor
de ângulos. Com a régua de solo para medição de ângulos e
os pratos giratórios, a roda pode ser posicionada à 20° para
a direita e para a esquerda para a correta medição do caster
e kpi. Já a medição do ângulo de giro máximo (esterçamento)
é facilmente realizada com as réguas de solo para medição
de ângulos e os pratos giratórios.

Equipamento eletrônico ou analógico

O equipamento pode ser fornecido em diferentes
configurações, de acordo com os ângulos e veículos que serão
medidos. Como acessório, pode ser adquirido um carrinho
ou uma prateleira com ganchos e suportes para armazenar
o equipamento.

Existe também a possibilidade de adquirir o equipamento
com o medidor de ângulos analógico para medição do
camber, caster e KPI ou com o medidor digital que agiliza
consideravelmente o processo. eletrônico (esquerda) e
analógico (direita).

Maleta com projetores laser de diodo e carregador. As baterias
Ni-Mh fornecem até 50 horas de uso contínuo.

Medição do KPI
Ao medir o KPI, as rodas devem ser bloqueadas e giradas
em 20° para dentro e para fora, com o uso de nossos
medidores de ângulos ou pratos giratórios. Nosso medidor
de alinhamento de roda eletrônico agiliza consideravelmente
esse processo.

Antes de medir os ângulos das rodas, os detectores de folga
são usados para verificar os componentes do sistema de
suspensão.

É assim que o JOSAM laser AM funciona:
O equipamento JOSAM laser AM mostra com precisão o
sentido de rodagem das rodas em relação à linha central
do veículo. Isso é feito com um foco de laser emitido por
projetores fixados nos aros das rodas. O foco é projetado
nas escalas posicionadas nas réguas e instaladas nas duas
extremidades do caminhão.
Quando o foco de laser mostra o mesmo valor nas escalas
traseiras e dianteiras, significa que as rodas estão alinhadas e
giram de forma paralela à linha central do veículo, ou seja, o
veículo andará em linha reta.
O projetor laser é fixado à um adaptador universal de rodas
que é ajustável a aros de diferentes tamanhos. O adaptador
no qual o laser é fixado deve ser calibrado para eliminar
eventuais deformações dos aros. O ajuste compensa a
excentricidade do aro da roda. A calibração e manutenção
do equipamento é muito fácil e rápida.
Software para relatórios
A plataforma de software dos sistemas de alinhamento da
Josam, denominada JOSAM homebase 3, tem o plugin Laser
AM. Ele ajuda o operador a calcular e armazenar os ângulos
dos veículos medidos.
Quando um ajuste é feito,
o relatório é apresentado
com os valores antes
e depois dos ajustes,
juntamente com os
símbolos de cada ângulo
da geometria das rodas.

Representante:

O JOSAM laser AM pode ser configurado facilmente para
medir , também, a estrutura e o alinhamento do chassis. Isso
é possível através dos medidores adicionais, do software
complementar ou das fichas de relatórios manuais para
chassis. A verificação da estrutura faz parte de cada
procedimento de alinhamento.

Tela do relatório no plugin para o Laser AM da plataforma de
software Homebase 3. A ficha de relatório pode ser impressa
ou salva como PDF.
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