Geometria náprav taká, ako by mala byť:

pokročilá a predsa jednoduchá

Rýchle, presné a opakovateľné meranie geometrie
Josam i-track II dokáže zmerať každé vozidlo
od nákladných vozidiel a autobusov po ťažké nákladné
vozidlá a prívesy, samostatne alebo v ich kombinácii. Je
dokonca schopný zrovnávať obrovské stavebné vozidlá,
ako sú žeriavy.
Vždy sa môžete spoľahnúť na jemné nastavenie kolies, a to
aj pri extrémnych rozmeroch pneumatík. Je to vďaka
senzorom umiestneným na kolesách, ktoré merajú štýlom
vpred aj vzad.
To všetko sa dá robiť podľa rovnakého princípu ako u
výrobcov, vďaka nášmu unikátnemu bezdotykovému
snímaču. So všetkými systémami nastavenia kolies Josam
môžete určite hovoriť rovnakým jazykom ako výrobcovia
OEM v oblasti autobusov a nákladných automobilov.
Postup zmerania kolies sa riadi animáciami v softvéri,
ktorý minimalizuje všetky možné chyby obsluhy.
Nezáleží na tom, kto ste, s I-track II môžete byť majstrom
v geometrii kolies.
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Bezdotykové zariadenie na

Nový úchyt pre tabuľu. Ľahká
inštalácia na podlahu

Nový, užívateľsky prívetivý softvér.

zmeranie rámu a karosérie

Autobusy? Žiadny problém!
Moderné autobusy sú dosť zložité vozidlá na
zrovnanie, pokiaľ na to nemáte správny systém.
Autobus má často viacprvkové zavesenie nápravy,
individuálne predné odpruženie kolies a môže byť tiež
delený-kĺbový.
Pretože autobus je často vystavovaný nehodám pri jazde, je
potreba nastavenia geometrie náprav rozhodujúca pre zníženie
prevádzkových nákladov a zvýšenie bezpečnosti jazdy.
JOSAM i-track II poskytuje kompletné riešenie pre nastavenie
geometrie nápravy a poradí si aj s bežným servisom
autobusov. Nový bezdotykový snímací nástroj umožňuje
získať dáta telesa nápravy s ešte vyššou presnosťou.
Nie je potrebná montáž pravítok na vozidle. Stačí pripojiť
magnetické kolesové adaptéry a meracie hlavy a všetko je
zmerané!
Geometria náprav autobusov ako má byť.

Všetko je o návratnosti
• • Približne dve tretiny európskych nákladných a prípojných vozidiel nie je zrovnaných .
• Vedie to k vysokým nákladom na opotrebovanie pneumatík a spotrebu paliva.
• Peniaze je potrebné zarobiť a tak isto ušetriť.

Návratnosť investície
pre majiteľa vozového parku
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Ďalšie informácie a podrobný príklad nájdete v záložke: ”Save fuel and tires” na stránke Josam.se

Návratnosť investície
do zariadenia
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Váš Josam obchodný zástupca vám pomôže s kalkuláciou návratnosti vašej investíciie
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Príbehy úspechu
“JOSAM i-track je vynikajúci z hľadiska diagnostiky a
nevyhnutnosťou pri meraní autobusov a autokarov".
Lasse Pedersen, Technician Wist Last & Buss AB, Sweden

"Zachránili sme obe pneumatiky a palivo , komfort jazdy na
vozidlách sa zvýšil. Krátka doba zamerania, napriek
niekoľkým riaditeľným nápravám, je rozhodujúcou"
Magnus Vredin, Haulage contractor. Bjännsjö Kranbilar
AB, Sweden

"Pretože je zariadenie veľmi jednoduché, rýchlo použiteľné a
výsledky meraní sú veľmi presné, v súčasnosti vykonávame
viac vyrovnaní ako kedykoľvek predtým. Výsledkom je veľmi
pozitívna spätná väzba od našich zákazníkov, pretože profitujú
z nižších nákladov na pneumatiky a spotrebu paliva v ich
flotile. Okrem toho sa zlepšíl celkový komfort jazdy, čo si vodiči
pochvaľujú. "
Frank Jessen, Manager Iveco Nord Nutzfahrzeuge GmbH, Germany

Vieme, že výrobok nebude lepším
bez poskytovanej podpory a školení.
Po 45 rokoch v tomto odvetví máme absolútne najlepšiu
podporu a vzdelávacie schopnosti v priemysle. Práve to
zabezpečí udržateľnosť vašej investície do našich
zariadení.
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