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Nopea ja tarkka akselistosuuntaus



JOSAM i-track akselistosuuntauslaitteella ajoneuvon 
diagnoosimittaus voidaan tehdä nopeammin kuin koskaan 
aikaisemmin. Korjaamolle voidaan sijoittaa yksi tai useampi 
mittauspaikka, joilla mittaukset voidaan tehdä yhtä 
nopeasti kuin tuotantolinjalla.

Suurin ero aikaisempiin järjestelmiin on, että mittataulut 
sijaitsevat korjaamopaikan seinillä tai lattiassa. 
Ainoat autoon asennettavat mittalaitteen osat ovat 
pyöräkiinnikkeet ja mittapäät. Sellaiset ajoneuvot, joihin 
aiemmin oli hyvin hankalaa ripustaa mittatauluja, kuten 
bussit ja pakettiautot, voidaan nyt mitata ilman ongelmia 
tarkasti ja nopeasti.

Järjestelmä helpottaa myös niitä korjaamoita, joissa ei ole 
huoltokuilua ja taulujen ripustaminen on siksi hankalaa. 
Laitetta voidaan käyttää diagnoosimittauksiin ja akseleiden 
säädön aikaiseen mittaukseen.

Pyöränsuuntaukseen käytettävää korjaamopaikkaa 
voidaan tietysti käyttää muihin töihin silloin, kun 
suuntausta ei ole meneillään.

JOSAM i-track järjestelmän nopeus ja tarkkuus avaa 
uusia mahdollisuuksia korjaamolle diagnoosimittauksien 
markkinointiin. Mittauksia voidaan tehdä aiempaa 
lyhyemmässä ajassa ja mittaustoiminta on korjaamolle 
tuottoisampaa.

Yksin työskentelevältä käyttäjältä 6x2 ajoneuvon mittaus 
vie aikaa muutaman minuutin. Kaksi käyttäjää voi 
puolittaa mittausajan.

Säädön aikana mittausarvot näkyvät näytöllä 
reaaliaikaisesti.

Nopea, tarkka ja toistettava mittaus
Puoliperävaunuyhdistelmän mittaus.

Pyöräkiinnikkeet 
asennetaan kaikkiin 
12 renkaaseen ennen 
mittausta

Yksi mittapää ajoneuvon 
kummallakin puolella

Nivelbussin mittaus



Puoliperävaunuyhdistelmä 
(rekka+puoliperävaunu)

Auto
Bussi
Nivelbussi
Täysperävaunu
Puoliperävaunu
Pakettiauto

JOSAM i-track voi mitata kaiken tyyppiset 
ajoneuvot

Pakettiauton mittaus
Perävaunutankoa käytetään puoli- ja 
täysperävaunujen mittauksissa

Takamittataulu

Ohjelmisto käsiyksikössä tai PC:ssä 
ja bluetooth yhteys

Bussin mittaus.

Ohjelmisto voidaan asentaa kannettavaan tietokoneeseen 
tai lisävarusteena saatavaan käsiyksikköön.
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Käyttäjäystävällinen ohjelma

JOSAM i-track ohjelmassa on selkeät ikonit, joilla sitä on 
helppoa käyttää. Ohjelma opastaa käyttäjää mittausprosessin 
läpi.

Mobiili mittaus

Tarvittaessa mittataulut voidaan asentaa myös suoraan 
ajoneuvoon. Tämä on hyvä ratkaisu, jos korjaamolla 
on tilanahtautta. Varusteet mobiiliin mittaukseen ovat 
saatavissa lisävarusteena.

Sopiiko JOSAM i-track korjaamon tiloihin?

Kyllä! JOSAM i-track sopii monenlaisiin korjaamotiloihin 
huoltokuilulla tai ilman. Valitse itse, asennetaanko mittataulut 
seiniin, lattiaan tai suoraan ajoneuvoon.

Uudet mekaaniset osat ja selkeä käyttöliittymä
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