
ALLT HANDLAR OM 
LÖNSAMHET



SNABB, EXAKT 
OCH REPETERBAR 
HJULINSTÄLLNING



ENKELT OCH OKOMPLICERAT
3-axlat fordon 4 min
4-axlat fordon 5 min
Lastbil och släp 9 min



LÅT OSS GÖRA EN BRA AFFÄR



Optimala förhållanden för att 
arbeta med förebyggande 

hjulinställning

Det har aldrig varit 
lättare att göra en 
hjulinställning



~2/3 AV EUROPEISKA LASTBILAR 
OCH SLÄP ÄR FELINSTÄLLDA

Resultatet är högre kostnader för 
däckslitage och bränsleförbrukning 

Här finns stora kostnadsbesparingar 
att göra och nya intäktsmöjligheter



YTTERLIGARE 
FÖRDELAR

Serviceavtalet ger ökat kundvärde
Bättre körkomfort
Säkrare fordon



EXEMPEL PÅ BESPARING  
FÖR ÅKERIÄGARE

Ytterligare information och ett detaljerat exempel finns i broschyren "Spara bränsle och däck" eller på Josam.se

3 %  
minskad 
bränsle-

förbrukning

50 lastbilar  
i flottan

Färre förtida 
däckbyten

1,67 Mkr
besparing



ÅTERBETALNINGSTID  
FÖR UTRUSTNING

Din Josam-representant hjälper dig med beräkningar för din investering

50 % av lastbilarna 
omfattas av 

serviceavtal där 
hjulinställning ingår

50 %  
är i behov av 

justering

20 lastbilar 
om dagen på 
verkstaden

ROI 6 månader



FRAMGÅNGS- 
HISTORIER



"Vi har arbetat med hjulinställning i mer än 30 år. Pesci var en pionjär och 
har varit inblandad i att utveckla den italienska marknaden. Vårt mål har 
varit att stödja våra kunder, vi har identifierat ett antal åtgärder som var 
avgörande för vår framgång. Det handlar om vår verkstad som fungerar 
som ett utbildningscenter, våra tekniker som stöder våra kunders tekniker 
och en öppen "Hot Line-telefon". I Italien har vi också byggt upp ett 
nätverk av specialister. Det är 36 företag som möts regelbundet för att 
hjälpa varandra att utveckla sin verksamhet."
Stefano Quarena, Försäljnings- & marknadschef
Pesci Atterezzature Srl, Italien

"Eftersom utrustningen är väldigt enkel, snabb att använda och 
mätresultaten är mycket exakta, utför vi nu fler inställningar än någonsin 
tidigare. Detta har resulterat i mycket positiv feedback från våra 
kunder, eftersom de kan dra nytta av minskade kostnader i däck- och 
bränsleförbrukning inom sin flotta. Dessutom förbättras den totala 
körkomforten, vilket uppskattas av förarna."
Frank Jessen, Manager
Iveco Nord Nutzfahrzeuge GmbH, Tyskland

"JOSAM i-track är överlägsen när det gäller diagnostik och ett måste när 
man mäter bussar."
Lasse Pedersen, Tekniker
Wist Last & Buss AB, Sverige

"Vi har sparat både däck och bränsle och körkomforten har ökat för 
fordonen. Den korta mätningstiden, trots flera styrbara axlar, är avgörande."
Magnus Vredin, Åkeriägare
Bjännsjö Kranbilar AB, Sverige

"Hög servicenivå skapar säkrare och tryggare kunder. Vi vet att det 
utvecklar verksamheten. Vi arbetar omfattande med utbildning och hjälper 
våra kunder om det dyker upp frågor. Med JOSAM i-track har vi uppnått en 
snabb utveckling. Mätningstiden har minskat avsevärt, tekniken blir mer 
kommersiell."
 •••

"På våra marknader är miljöfrågorna mycket viktiga. Hjulinställning 
minskar både däckslitage och bränsleförbrukning."
Peter Kostelijk, Försäljningschef
Nederman, Belgien, Nederländerna, Luxemburg



T 185 2 1712


