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Universellt riktsystem  
för tunga fordon



Systemet består av tre kompletta och hjulförsedda 
riktenheter med tillbehör. Det kan enkelt kompletteras med 
övriga Josam riktverktyg såsom riktbyglar och hydraulik.

Josam i-press har en unik kapacitet. De tre multifunktionella 
riktenheterna arbetar i X-, Y- och Z-led och kan pressa 
och ta emot krafter både i horisontal- och vertikalled. 
Utrustningen är ergonomisk, lätt att hantera och flyttas 
med ett handgrepp.

Josam i-press tillverkas i aluminiumlegering. Den låga vikten 
underlättar både installation och hantering. Minimal ställtid. 

När du tar i handtaget, tar du med dig en komplett riktenhet. 
Kraften fördelas på flera golvförankringar. Förspänningen 
möjliggör en steglös inställning.

När riktsystemet inte används, rullas det åt sidan och 
golvet frigörs för annan verksamhet. JOSAM i-press är 
optimal på en golvyta om cirka 4 x 14 meter. Systemet 
är flexibelt och om lokalen är längre än 14 meter kan 
arbetsplatsen enkelt förlängas. Den är säker att använda.

Så här fungerar JOSAM i-press

Vertikalpress 
för vridning.

Vertikalt mothåll.

Steglös justering för
anläggning mot ram
gör trånga utrymmen
lättåtkomliga

Mobil enhet för horisontell
och vertikal riktning

Riktenhet 3

Hydraulisk förspänning
samt justering i höjdled

Stabil och säker
golvförankring

Välj mellan en central 
pump eller en pump per 
riktenhet

Riktenhet 2

Centrumbalk
för förankring



Lätt att installera. Lika lätt att flytta
JOSAM i-press installeras i befintligt betonggolv med tjock-
lek på minst 150 mm. Vår rekommendation är installation 
av minst 13 x 3 golv-förankringar.

För golvförankringarna borras måttriktiga hål i betonggolvet 
(för måttspecifikation se illustration i denna folder). I varje 
hål installeras golvförankringar (kättingförankring eller 
skruvförankring).

Centrumbalken monteras genom fixering i golvförankringar 
med bultar. Den kan när som helst avlägsnas genom att 
bultarna lossas. I varje skarv mellan balkarna används ett 
skarvstycke.

JOSAM i-press är lätt att flytta. Golvförankringarna 
kan knackas ur och centrumbalken demonteras för att 
installeras på annan plats.
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Josam i-press är ett nytt, innovativt och patentsökt, 
universellt riktsystem utvecklat av en världsledande 
leverantör av rikt- och mätutrustning för tunga 
fordon.
 
Josam i-press är anpassat för riktning av fordon 
med U-formad chassibalk. Riktsystemet installeras 
snabbt och enkelt på det befintliga betonggolvet i 
din verkstad.

Om du sedan vill frigöra golvytan för annan 
verksamhet, monteras riktsystemet bort lika 
snabbt och enkelt. Ena dagen verkstad för riktning 
av tunga fordon. I morgon är golvet fritt för annan 
verksamhet.
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Funderar du på att börja med skadereparationer 
för tunga fordon?
JOSAM i-press gör det enkelt att komma igång!


