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Ett exakt mätsystem för hjul, axlar och ramar
Vid körning rakt fram med ett fordon förutsätts att hjul och
chassi rullar rakt i samma riktning.
Framhjulen på en bil manövreras av föraren som bestämmer
färdriktningen av hjulen. Övriga hjul kan rulla åt annat
håll om axlarna inte är riktigt inställda.Det behövs inte
stora förskjutningar i en axels läge för att effekten skall bli
påtaglig.
Om ett hjul rullar 5 mm per meter till vänster och motstående
hjul 5 mm per meter till höger avviker de från varandra 10
mm per meter eller 10 meter per kilometer.
Detta medför att fordonet rullar tungt med ökat däckslitage
och bränsleförbrukning som påföljd. Det kostar pengar
att åka med felaktiga hjul- och axelinställningar. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att fordon med släp har
parallellt rullande hjul. Alla som åkt bakom ett tungt fordon på
vägen med felaktiga axel- och hjulinställningar har märkt att
det ofta tar upp ett utrymme som överstiger den maximala
tillåtna fordonsbredden.
JOSAM laser AM ökar trafiksäkerheten och förbättrar
driftekonomin. Systemet är mycket pålitligt för att mäta
axlarnas position samt hjulvinklarna. Samtliga hjulvinklar
kan enkelt fastställas.

Mätning och justering med JOSAM laser AM ger ett balanserat
ekipage där hjul och chassi rullar i samma riktning. För
verkstaden är systemet en mycket god investering. Det är
enkelt att använda, underhålla samt kalibrera och man får
snabbt igång ”mätningen”. Resultatet blir exakt och med
mycket god repeterbarhet. Systemet också kan diagnostisera
eventuella ramskador.
Mätning av toe
Laserstrålen riktas mot främre mätskalan, värdet avläses och
noteras. Laserprojektorn roteras på hjuladapterns axel och
riktas mot bakre mätskalan. Avvikelsen redovisas i mm/m.
Vårt PC-program kalkylerar och ritar upp detta direkt i din PC.
Mäta camber, caster, kurvvinkeldifferens och maximalt
hjulutslag
Camber mäts direkt med vinkelinstrumentet. Med hjälp av
vridvinkelskalor eller vridplattor kan hjulen enkelt ställas
20° inner- och yttersväng för korrekt mätning av caster och
kurvvinkeldifferens. Maximalt hjulutslag mätes effektivt med
hjälp av vridvinkelskalorna eller vridplattorna.

Elektronisk eller analog utrustning

Utrustningen är anpassad i olika konfigurationer beroende
på vilka hjulvinklar och fordon som ska mätas. Som tillbehör
finns en vagn- eller vägg med krokar och hyllor för förvaring
av utrustningen.

Två instrumentval finns för camber-, caster- och KPImätning: En elektronisk variant och en analog.

Diodlaser och laddare i väska. Ni-Mh-batterierna ger upp till
50 timmars drifttid.

Mäta KPI
Vid KPI-mätning skall hjulen vara bromsade och vridas 20°
inåt och utåt med hjälp av vridvinkelskalor eller vridplattor.
Vårt elektroniska vinkelmätinstrument effektiviserar
mätprocessen avsevärt.

Med speldetektor kontrolleras att bussningar och lagringar
är felfria innan lasermätning påbörjas.

Så fungerar JOSAM laser AM
JOSAM laser AM för axelmätning visar mycket noggrant
hjulens rullriktning i förhållande till fordonets centrumlinje.
Mätningen utföres med en laserstråle från en projektor fäst
på hjulet. Laserstrålen riktas mot mätskalor upphängda i
fordonets båda ändar.
När laserstrålen visar lika värden på alla skalor rullar hjulen
rakt fram, d v s parallellt med centrumlinjen.
Laserprojektorn fästes på en hjuladapter, som är justerberbar
för olika fälgtyper och storlekar. Hjuladaptern kompenseras
för eventuella deformationer i fälgen. En skadad eller skev
fälg påverkar därmed inte mätningen.

JOSAM laser AM kan med fördel användas till att mäta ramar.
Detta möjliggörs med fler mätlinjaler och ett annat protokoll/
mjukvara.

Kalibrering och service av mätsystemet är enkelt att utföra.
PC-mjukvara
Mjukvaruplattformen för Josams hjulmätsystem, JOSAM
homebase 3, har en modul för Laser AM. Modulen hjälper
användaren att kalkylera och lagra uppmätta hjulvinklar.
Om en justering har gjorts
presenteras resultaten
med mätvärden före
och efter justeringen
tillsammans med tydliga
symboler för de olika
hjulvinklarna.

Representant:

Skärmdump från Laser AM-modulen i Homebase 3.
Mätprotokollet kan skrivas ut eller sparas som en PDF.
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