Uma necessidade antes do alinhamento de eixos e rodas...

AM 900 K

Primeiro equipamento desenvolvido para verificação do desgaste dos componentes da suspensão e do sistema
de direção, como buchas, pinos e mancais.
Para realização de um bom trabalho de alinhamento com qualidade e segurança, é necessário antes das
medições, verificar a condição dos componentes da suspensão.
Esse trabalho de verificação é facilmente realizado com a utilização do detector de folgas Josam.
AM 800 K

AM 900 K

A plataforma desenvolve
movimentos circulares, permitindo
a verificação de folgas nos sentidos
axiais e radiais.
As rodas movem-se para frente, para
tráz e para os lados simultâneamente.
A instalação do detector Josam é muito simples e
utiliza apenas 3 parafusos de expansão.
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AM 900 K

O modelo AM 800 K pode ser instalado diretamente no piso ou em uma vala de trabalho. Já o modelo AM 900 K, foi
projetado com os cilindros hidráulicos virados para baixo e deve ser usado exclusivamente para valas de trabalho.

www.josam.se

O detector JOSAM pode ser usado para verificação
de folgas em caminhões, carretas, semi-reboques,
ônibus e carros de passeio.
Antes da medição dos eixos, deve-se estacioná-los
sobre as plataformas, acionar os freios e verificar as
possíveis folgas.
O operador usa um controle remoto manual para
movimentar as plataformas. Esse controle possui
uma lâmpada para facilitar a visualização das folgas
na suspensão.

Verificação de um eixo traseiro fixo

Verificação de eixos dianteiros
Código

Descrição

AM 800 K
AM 900 K
AM 975 K

Detector de folgas para piso ou vala de trabalho.
Detector de folga para uso exclusivo em valas de trabalho.
Kit de mangueiras hidráulicas para detector de folgas.

Dados técnicos
Carga máxima por eixo: Dinâmica 13 tons. Estática 20 tons
Voltagem: 3 x 400 V, 50 Hz. (Alternativas de voltagem de acordo com a necessidade)
Movimiento lateral: ~ 80 mm (AM 800 K) ~ 80 mm (AM 900 K)
Movimiento longitudinal: ~150 mm (AM 800 K) ~135 mm (AM 900 K)
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