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Измерване на съчленени автобуси

Адаптерите се
монтират на всички
12 колела преди
измерване

По една измервателна
глава за всяка страна на
превозното средство

Измерване на цяла конфигурация (камион + полуремарке)

Бързо, точно и повторяемо измерване
С JOSAM i-track диагностиката на превозното средство
е по-бърза и ефикасна от всякога. Подгответе едно или
две места в сервиза, които да са определени за реглаж
и монтирайте базова линия.
Най-голямата разлика в сравнение с предходни
системи е, че таргетите се монтират на стените или
пода на сервиза. Единствените части, монтирани на
самото превозно средство, са адаптерите за колела
и измервателните глави. По този начин, превозни
средства, на които по-рано не е имало място за
монтиране на всички части, могат да бъдат измерени
безпроблемно. Примери за такива превозни средства
са: автобуси, минибуси и лекотоварни камиони. Сега
измерването им е бързо, лесно, прецизно и повторяемо.
По-рано, проблемите в сервизи без канал се състояха
в трудност при поставянето на таргетите на автобуси

и минибуси. Този проблем е напълно елиминиран при
JOSAM i-track. Системата може да бъде използвана само
за диагностика или в комбинация с реглаж.
Повърхността, която се използва за реглаж, може да
бъде пригодена за други услуги, когато не използвате
стенда.
Бързината и прецизността при употребата на
JOSAM i-track гарантират резултати в рамките на помалко време, което ще Ви направи по-ефективни и
конкурентни, следователно и по-печеливши.
За оператор, който работи сам, измерването на
превозно средство 6х2 отнема около 5 минути. Ако
операторите са двама, времето се съкращава двойно.
По време на реглажа, системата показва в реално време
измерваните стойности.

Гредата за ремаркета се използва при измерване на
полуремаркета и ремаркета с количка

Измерване на по-малки товарни автомобили

Преносим или настолен компютър
със софтуер и Bluetooth технология

Заден таргет

JOSAM i-track може да измерва всички видове
превозни средства

Измерване на автобус.

Софтуерът може да се използва на лаптоп или преносимо
устройство, налично като аксесоар.

Камион
Автобус
Съчленен автобус
Ремарке
Полуремарке
Товарен автомобил
Цяла конфигурация
(камион + полуремарке)

Монтирани на пода или мобилни таргети

С монтирани на пода таргети можете да определите
конкретно място, предназначено за бърз реглаж и
диагностика. Мястото трябва да е широко 4 метра
с максимална дължина 22 метра, в зависимост от
дължината на превозните средства.

Вместо фиксирана инсталация, можете да изберете
мобилна алтернатива, при която таргетите могат да
бъдат местени на различни локации. При тази опция
няма нужда от пробиване на пода. Бърза и лесна
настройка, благодарение на инструкциите на софтуера –
перфектно решение за мултифункционални помещения
и мобилни сервизи.
И при двете алтернативи таргетите могат да бъдат
премахнати, така че подът на сервиза да бъде използван
за други манипулации.
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