
Реглажът, както трябва да бъде:
напреднъл, но опростен



С Josam I-track II може да се измерват от ван и 
автобус до камиони и ремаркета, самостоятелно и в 
комбинация. Може да регулира дори тежка стротелна 
техника като кранове.
 
Винаги може да разчитате на точно регулиране без смущения от 
екстремно големи гуми. Това е благодарение на сензорите монтирани 
на колелата измервайки напред и назад.
 
Всичко това е възможно, следвайки същия принцип като на 
производителите, благодарение на безконтактния инструмент за 
шаси икаросерия. С всички стендове на Josam може да сте сигурни, 
че говорите един език с производителите на автобуси и камиони.
 
Процедурата по регулиране се ръководи от анимиран софтуер, 
минимизирайки възможноста за грешки от оператора.

Няма значение кой сте, с I-track II може да сте майстор в регулирането.

Бързо, точно и повтаряемо измерване

Безконтактен инструмент за шаси и каросерия

3 осен автомобил 4 осен автомобил Влекач и полуремарке
4 минути 5 минути 9 минути

Опростен и лесен



Камион
Автобус

Съчленен автобус
Ремърке

Полуремарке
Транспортен автомобил

Композиция  
(влекач+полуремарке)

I-track II може да мери всички видове автомобили

Измерване на композиция (влекач и полуремарке)
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Най-добрият, направен още по-добре

1.
Захват за гайките с бързо освобождаване

2.
Компактни лазерни измервателни глави c 

вградена функция за калибриране

3.
Вграден сензор за ъглите на завиване. 

Не са необходими стойности от въртящите плочи.
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4.
Безконтактен инструмент за шаси и каросерия

5.
Нови отражатели. Лесно инсталиране на пода.

6.
Нов удобен за потребителя софтуер



Съвременните автобуси са сложни за регулиране 
превозни средства, освен ако нямате правилната 
система. Автобусите често имат няколко завиващи 
оси, независимо предно окачване и може да са 
съчленени. 
 
Тъй като автобуса често е обект на инциденти при шофиране, 
нуждата от регулиране е от решаващо значение, за да се намалят 
експолатационните разходи и да се увеличи безопасността.

JOSAM i-track II осигурява цялостно решение при регулирането на 
автобуси, като се справя с често срещаните предизвикателства при 
обслужването им. Новият безконтактен инструмент позволява да се 
ползва шасито като рефернция за по-голяма точност. 

Не е необходимо да монтирате датчици на автомобила. Просто 
поставете захватите и измервателните главите на колелата и сте 
готови!

Регулиране на автобуси, както трябва да бъде.

Автобуси? Няма проблем!



3%
Икономия на 

гориво
Преждевременна 

смяна на гумите
50

камиона в 
автопарка

167,000
Евро спестявания

Ще намерите още информация и подробен пример в сайта на Josam.se папка ”Save fuel and tires”

Възвращаемост на инвестиция
за собственика на автопарк

Възврашаемост на инвестицията
за оборудването

Всичко е в рентабилността
• Приблизително две трети от европейските камиони и ремаркета са извън толерансите. 
• Това води да големи разходи за износени гуми и разход на гориво. 
• Има пари, които да се изкарат и пари които да се спестят.

50%
от камионите с 

сервизен договор 
с включено 
регулиране

20 
камиона на ден 

в сервиза50%
без регулиране ROI 6

месеца

Вашият Josam представител ще ви помогне при изчисляване на инвестицията



”Josam i-track e по-добър по oтношение на диагностиката и 
задължитен при измерването на автобуси”
Lasse Pedersen, Техник Wist Last & Buss AB, Швеция

”Спестихме както гуми, така и гориво, а комфорта при 
управление се увеличи. Краткото време за измерване, 
въпреки няколкото завиващи оси, е от решаващо значение.”
Magnus Vredin, Превозвач на товари. Bjännsjö Kranbilar AB, Швеция

”Тъй като оборудването е много просто, бързо за употреба 
и резултатите от измерването са много точни, сега ние 
правим повече регулирания от всякога. Това доведе 
до много положителни отзиви от нашите клиенти, които 
се възползват от намаляване на разходите  за гуми и 
гориво в техните автопаркове. В допълнение комфорта 
при шофиране се подобри, което значително се оцени от 
шофьорите.”
Frank Jessen, Мениджър Iveco Nord Nutzfahrzeuge GmbH, Германия

Испория на успеха

Знаем, че продукта никога не е по-добър 
от предоставената подкрепа и обучение. 

След 45 години в бизнеса имаме абсолютно най-добрата подкрепа и 
възможност за обучение в бранша. Това гарантира, че вашата инвестиция 
в нашето оборудване е правилна. 
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