Den enkla vägen till
avancerad hjulinställning

Snabb, exakt och repeterbar hjulmätningsdiagnos
JOSAM i-track II kan mäta alla sorters fordon, från
lätta lastbilar och bussar till dragbilar och släp,
enskilt eller i kombination. I-track II kan dessutom
användas till hjulinställning av större byggfordon,
såsom kranbilar.
Hjulinställningen går snabbt och smidigt och fungerar
utmärkt även på fordon med ovanligt stora däck, eftersom
mätsensorerna är monterade på hjulen och mäter både
framåt och bakåt.
Hjulinställningen kan utföras enligt samma principer som
buss- och lastbilstillverkarna tillämpar, med hjälp av vårt
unika verktyg för chassi- och karossavkänning. Samtliga
Josams hjulmätsystem använder samma tillvägagångssätt
som fordonstillverkarna
Operatören vägleds genom arbetsflödet av en tydligt
illustrerad och animerad programvara, vilket minimerar
riskerna för misstag. Med I-track II kan vem som helst bli
ett proffs på hjulinställning.

Verktyg för chassi- och karossavkänning
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I-track II klarar att mäta alla fordonstyper
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Hjulmätning av komplett ekipage (lastbil och semi-trailer).

Komplett ekipage
(dragbil+semi-trailer)

Bättre än någonsin tidigare
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Snabbdemonterad hjuladapter.
Ingen risk för repor på fälgen.

Kompakta och lätta mäthuvuden
med inbyggd kalibreringsfunktion.

Inbyggda sensorer för svängvinklar.
Inga vridplattor för avläsning behövs.
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Verktyg för chassi- och
karossavkänning.

Nya fästen för mättavlor.
Monteras enkelt ovanpå golvet.

Ny lättanvänd programvara.

Bussar? Inga problem!
Moderna bussar kan vara svåra att mäta, om
man inte har den rätta utrustningen. En buss
har vanligtvis flera styrbara axlar, individuell
framhjulsupphängning och kan också vara ledad.
Eftersom bussar ofta råkar ut för mindre olyckor är en
regelbunden hjulinställning extra angeläget för att hålla
nere driftkostnaden och öka säkerheten.
JOSAM i-track II tillhandahåller en komplett lösning för
hjulinställning av bussar och gör underhållet betydligt
enklare. Med det nya beröringsfria verktyget för chassioch karossavkänning kan busskarossen användas som
referens, för ännu högre noggrannhet.
Inga mätskalor behöver hängas upp på fordonet.
Montera enbart magnethjuladaptrar och mäthuvuden,
sedan är det bara att sätta igång!
Enklare har det aldrig varit.

Allt handlar om lönsamhet
• Cirka två tredjedelar av europeiska lastbilar och släp är felinställda.
• Resultatet är högre kostnader för däckslitage och bränsleförbrukning.
• Här finns stora kostnadsbesparingar att göra och nya intäktsmöjligheter.
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Ytterligare information och ett detaljerat exempel finns i broschyren “Spara bränsle och däck” eller på Josam.se
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Din Josam-representant hjälper dig med beräkningar för din investering.
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Framgångshistorier
“JOSAM i-track är överlägsen när det gäller diagnostik
och ett måste när man mäter bussar.”
Lasse Pedersen, Tekniker, Wist Last & Buss AB, Sverige

“Vi har sparat både däck och bränsle och körkomforten
har ökat för fordonen. Den korta mätningstiden, trots
flera styrbara axlar, är avgörande.”
Magnus Vredin, Åkeriägare, Bjännsjö Kranbilar AB, Sverige

“Eftersom utrustningen är väldigt enkel, snabb att
använda och mätresultaten är mycket exakta, utför
vi nu fler inställningar än någonsin tidigare. Detta har
resulterat i mycket positiv feedback från våra kunder,
eftersom de kan dra nytta av minskade kostnader i
däck- och bränsleförbrukning inom sin flotta. Dessutom
förbättras den totala körkomforten, vilket uppskattas
av förarna.”
Frank Jessen, Manager Iveco Nord Nutzfahrzeuge GmbH, Tyskland

Vi vet att produkten aldrig är bättre än den
support och utbildning som tillhandahålls.
Tack vare 45 års erfarenhet har vi den bästa supporten och
utbildningskapaciteten som går att erbjuda. Detta säkerställer att din
investering i vår utrustning är hållbar.
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