
SKADEREPARATION FÖR 
HYTTER OCH BUSSAR
JOSAM CAB BENCH OCH CAB TOWER
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Under närmare 50 års tid har Josam utvecklat utrustning som hjälper verkstäder över 
hela världen att reparera tunga fordon på ett effektivt sätt.

JOSAM CAB BENCH 
OCH CAB TOWER 
RIKTUTRUSTNING SOM FÖRBÄTTRAR DIN VERKSTADS LÖNSAMHET 

REPARERA ALLA SORTERS TUNGA FORDON
Med Josam Cab bench och Cab tower kan du reparera:
• Lastbilshytter och karosser
• Bussar
• Släp och påhägnsvagnar
• Jordbruks- och anläggningsmaskiner

UPPNÅ HÖGRE LÖNSAMHET
Våra riktsystem skapar nya affärsmöjligheter för din verkstad:
• Utökat tjänsteerbjudande till dina kunder
• Möjlighet att nå nya kundgrupper 
• En effektivare verkstad
• Ökad reservdelsförsäljning

HÅLLBARA LÖSNINGAR
• Reparera fordon istället för att skrota dem
• Robust utrustning i aluminium vilket underlättar användningen 

och förbättrar ergonomin
• Josam Academy erbjuder anpassade utbildningar för dina 

medarbetare
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RIKTA BOTTENPLÅTEN–STEG FÖR STEG
 Den rörliga fästpunkten gör det enkelt att montera även 

svårt deformerade hytter.
 Rotationspunkten i det främre fästet underlättar monte-

ringen ytterligare.

JOSAM CAB BENCH 
LÄTTANVÄND HYTTRIKT FÖR ETT HUNDRATAL HYTTMODELLER

Josam Cab bench är en kombinerad fixtur och hyttriktbänk, unik i sitt slag. Med hjälp av 
hydraulik kan bottenplåten återställas till fabriksnytt skick.

FÖRANKRING
Josam Cab bench kan förankras 
antingen i I-balksspår eller i 
nedsänkta golvförankringar.

ADAPTERSATSER FINNS TILL MER ÄN 100 OLIKA HYTTMODELLER FRÅN:
Mercedes  •  Renault  •  Iveco  •  MAN  •  Scania  •  Volvo  •  DAF

 Genom att använda hydraulcylindrar kan bottenplåten riktas. 
Inga kättingar behövs. 

 När sprinten går igenom har bottenplåten återfått sina 
ursprungliga dimensioner.11
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Inga utmaningar är för stora för Josam 
Cab bench och Cab tower, som i kombina-
tion ger dig obegränsade möjligheter.
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JOSAM CAB TOWER  
EFFEKTIV RIKTNING AV HYTTER OCH KAROSSER 

Komplettera din arbetsplats för ramrikt med rikttorn för hytter och karosser. Josam Cab 
tower gör att du kan rikta med hög precision i ett effektivt och säkert arbetsflöde. Genom 
att använda flera torn samtidigt höjer du din produktivitet ytterligare.

Torn på upp till fyra meter

7,5 tons riktkapacitet

Helt tillverkad i aluminium

Byt dragposition enkelt utan att 
behöva flytta tornet eller dess 
förankring i golvet

Den breda bryggan gör arbetet 
lättare och säkrare

Delar komponenter med Josams 
ramriktsystem 
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CT-SERIEN  
OBEGRÄNSADE MÖJLIGHETER

Cab tower CT är vår mest kompletta lösning. Det ger dig möjlighet till drag i alla riktningar 
och kan även användas för tryck och mothåll. Tornet förankras i golvpottor och kan därför 
installeras i så gott som alla verkstäder.

UNIKA FUNKTIONER SOM UNDERLÄTTAR DITT ARBETE

NOSINFÄSTNING
Med nosinfästningen kan riktbryggan låsas fast direkt i hyttbän-
ken eller i en flyttbar, golvmonterad balk.

VEKTORDRAG 
Den robusta förankringen av CT-tornet möjliggör både uppåt- 
och nedåtriktade vektordrag, som förenklar dina reparationer.

DRA, TRYCK OCH HÅLL EMOT  
Förutom enkla drag kan du med CT-tornet göra multipla drag och 
kombinera drag, tryck och mothåll. 

360° RÄCKVIDD
Golvförankringar monterade i ett mönster i verkstaden gör det 
möjligt att arbeta runt hela arbetsobjektet.
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JO-SERIEN  
DET PERFEKTA KOMPLEMENTET TILL DIN RAMRIKT

JO-tornet kan användas för drag, mothåll och uppåtriktade vektordrag. Med ett enkelt 
handgrepp förankras tornet i verkstadsgolvets I-balksspår. Tillsammans med Josams 
ramrikt får du en komplett riktarbetsplats för både chassin och hytter.

UNIKA FUNKTIONER SOM UNDERLÄTTAR DITT ARBETE

SNABB FÖRANKRING
Basen till JO-tornet är densamma som till Josams ramrikt. 
Förankringsfästena är snabba att låsa fast i golvspåret och håller 
bryggan stadigt på plats.

DRAG OCH MOTHÅLL
Förutom enkla drag kan du med JO-tornet göra multipla drag och 
kombinera drag och mothåll. 
 

VEKTORDRAG  
Med JO-tornet kan du göra uppåtriktade vektordrag, vilket ger 
dig ytterligare en effektiv metod att reparera skador.
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INSTALLATION
FÖR EFFEKTIV OCH SÄKER ANVÄNDNING

Oavsett vilken lösning du väljer - I-balk eller golvförankringar - är det viktigt att ha tillräck-
ligt med utrymme runt arbetsobjektet. Vi rekommenderar en 7,5 meter bred arbetsplats* 
för att kunna flytta och använda utrustningen på ett effektivt och säkert sätt. Eftersom 
golvförankringarna ligger jämnt med golvytan kan arbetsplatsen även användas för andra 
reparationer när riktutrustningen inte används. 

JO-SERIEN – FÖR I-BALK CT-SERIEN – FÖR GOLVFÖRANKRINGAR

* Anpassade lösningar för mindre arbetsplatser finns också. Kontakta din Josam-representant för en diskussion utifrån dina förutsättningar. 
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VI STÅR VID DIN SIDA
FRÅN INSTALLATION OCH UTBILDNING TILL EN LÖNSAM VERKSAMHET

INSTALLATION I DIN VERKSTAD
Vi ser till att utrustningen levereras och installeras hos dig 
som överenskommet. Behöver några anpassningar göras i din 
verkstad kan vi självklart hjälpa till med det också.

ETT HELTÄCKANDE UTBILDNINGSPROGRAM
På Josam är vi stolta över vårt utbildningsprogram. Det hjälper 
dig och dina medarbetare att få ut så mycket som möjligt av din 
investering. Vi vet att produkten aldrig är bättre än den support 
och utbildning som tillhandahålls.

SUPPORT NÄR DU BEHÖVER DET
Förutom en tvåårig garanti på all utrustning har du alltid våra 
support- och servicetekniker nära till hands. Om du har frågor 
eller önskemål, så kommer vi göra vårt bästa för att hjälpa till.
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Josam Academy hjälper dig och 
dina medarbetare att maximera 
nyttan av din investering.



Car-O-Liner Group AB • Box 419 • SE-701 48 Örebro 
Tel: +46 19 30 40 00 • E-mail: info@josam.se  
Internet: www.josam.se

JOSAM© (2020) är ett varumärke tillhörande Snap-on Incorporated. Alla rättigheter reserverade.

TILLVERKARE:ÅTERFÖRSÄLJARE:

PEOPLE 
PLANET 
PROFIT
Vi är stolta över att våra produkter bidrar till en mer hållbar värld.  
Men de gynnar inte enbart miljön.  
För oss – och för dig – bidrar de även till hållbar och långsiktig lönsamhet. 

T 202 2 2211


