Преса за изправяне на
рамкови конструкции
Оборудване за диагностика и ремонт
на рамата на тежкотоварни
транспортни средства
Оборудване от алуминиева сплав с уникален дизайн за
постигане на по-голяма ергономичност, ефективност и
бързина

- За оптимално приложение във Вашия сервиз -

JOSAM Преса за изправяне на
рамкови конструкции
Системите JOSAM за ремонт на рами са номер
едно в Европа и се използват по целия свят.
Нашата водеща позиция на пазара е базирана
на високите технологии и качеството, което е
резултат от нашата развойна дейност. Тя
обезпечава изпълнението на изискванията,
които са свързани с диагностиката и ремонта
на рамата на транспортните средства и
комбинациите им до 60 тона тегло. Системата
на JOSAM за ремонт на рами е допълнена със
специално оборудване и цялостна основна
програма за обучение.
По-голяма част от оборудването е произведено от алуминиева сплав –лесно и опростено за
работа. Пресата за рама JOSAM се използва и препоръчва от компании DAF – DAIMLERCHRYSLER – IVECO – MAN – RENAULT – SCANIA – VOLVO, както и други.

Странично огъване
Напречните греди често не са под прав ъгъл със
страничните релси. Предната напречна греда
често е силно деформирана.

Усукване
Усукана рама е, когато страничните релси са
прави, но са изкривени спрямо една
друга.
Напречните греди са обикновено под прав ъгъл
спрямо страничните релси.

Вертикално огъване
Вертикалните огъвания могат да бъдат различни
и обикновено са причинени от неправилна
употреба оборудване за наклоняване или товарене.

Диагонално разместване
Диагонално разместване се получава често при
самосвалите, които са се преобърнали, тогава
рамата е разместена надлъжно и напречните
греди не са под прав ъгъл спрямо страничните
релси.

JOSAM Колички за изправяне
Колички Josam с преси
с капацитет 20 тона.
Оборудването
е
конструирано така, че
да бъде максимално
олекотено, ето защо е
конструирано изцяло от
алуминиева сплав. Това
го прави изключително
здраво и надеждно.
Количките са монтирани
на колела, което ги
прави
лесни
за
обслужване само от
един механик.
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Комплектът на пресата за изправяне на
рамкови конструкции се състои от три
колички, всяка от които с 20-тонен
хидравличен цилиндър. Две от тях могат да
бъдат сменени с противопорни колички.
Когато се прилага на една количка с преса
20 тона, две противопорни колички могат
да поемат по 10 тона всяка.

Диаграмите
в
ляво
показват как количките с
20/10 тон
преси
подпомагат
множество ремонти на
рамата,
свързани
с
изправянето
на
рамковите
конструкции
на
тежкотоварните
транспортни средства.
20/10
Противопорната количка
е по-опростен модел без
цилиндрична преса.

Когато използвате 2 колички с преси,
срещуположната може да се справи с 40
тона налягане.Противопорната количка
може да издържи 20 тона налягане, ако
подаваме по 10 тона на всяка страна.

JOSAM С-стяги
Те
се
използват
за
повдигане и фиксиране на
товарните рами. Моделите
са от 10 до 40 тона.
Хидравличните стяги са
адаптирани за лесен
достъп
до
местните
деформации
и
се
използват за изправяне.
По-големите стяги имат
фиксиращ капацитет и
също са снабдени с
повдигащо
приспособление за употреба с
напречен кран, например.

JOSAM Вертикални преси и помпи
За
вертикално
изправяне се използват
нашите
вертикални
преси,
докато
за
повдигане
се
използват
нашите
крикове.
Оборудването работи с
хидравличните помпи J O
S A M.
Те са оборудвани с
колела,
за
да
се
обслужват по-лесно.

•

Вертикалните преси
имат сила от 20 тона и
височина на повдигане
от 535-1260 мм (около
21-50 инча).

•

Криковете се използват
само за повдигане и
имат капацитет 10 тона
и
височина
на
повдигане от 553-1048
мм (около 22-42 инча).

Вертикалните преси се използват в комбинация със куките за рами и количките

JOSAM

Верижни приспособления за
закрепване/анкиране
За
определени
видове
изпъване,
обикновено
вертикални огъвания и
усуквания, трябва да се
използват
вертикалната
преса JOSAM, верижните
приспособления
за
закрепване с оборудването
за анкиране, веригите и
куките.

Оборудването е захванато с анкери за пода от
верижните приспособления за закрепване. Те
се предлагат в два размера за три различни
размери на веригите.

Куките
за
рама
са
произведени
от
алуминиева
сплав
и
се
Куките се предлагат в
предлагат
в
няколко
различни модели, за да
модела.
съответстват на Uобразните и I-образните
профили в пода.

JOSAM

Ремонтен канал за изправяне
Ремонтният канал на
JOSAM се използва за
изпъване на рамкови
конструкции, както и за
реглаж
на
осите
и
колелата.
Това
е
идеалното
работно
място
за
изправяне
на
тежкотоварни и лекотоварни
камиони, ремаркета и
автобуси.
Фермите на краищата на
ремонтния канал позволяват
движещата
се
количка за ремонтния
канал да функционира
като анкер за нашите
колички с преси.
Количката за ремонтния
канал се използва и като
основна опора за вертикалните преси JOSAM,
оборудване за анкиране и
хидравлични повдигащи
цилиндри.

JOSAM подови профили
Системата за изпъване на рамата JOSAM е базирана на употребата на I-образните профили,
изравнени с пода на сервиза. Изправянето се извършва без рампа и сервиза може да се използва
за други цели. Количките за изправяне на JOSAM приспособленията за пода и др. са анкирани в
профилите на пода. Оборудването за изправяне на кабини и автобуси може също така да се
анкерира здраво в тези рами на пода.

JOSAM Преса за изправяне на
рамкови конструкции

Обучението е много важна част от системата, свързана с пресата за рама.
То се осъществява от някой от нашите центрове
за обучение на Ваша територия.
Чрез постоянно подобряване на нашите продукти и
разработването на нови, ние сме създали система
за ремонт, съставена от уреди и техники за
изправяне и диагностика на тежки и лекотоварни
транспортни средства.
Нашата система за изправяне на рамкови
конструкции помага на транспортните фирми и
собствениците на камиони по целия свят да сведат
до минимум разходите за ремонт и престой.
Оборудването за изправяне и регулиране е
конструирано и патентовано от JOSAM. Ние имаме
експорти в повечето страни и представителства
във всяка част на света.
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