Aks Sistemleri

Mercedes-Benz tarafından geliştirildi

DCA – (Durable Compact Axle)
Dayanıklı Kompakt Aks Sistemi

DLS – (Durable Leaf Suspension)
Dayanıklı Yaprak Yaylı Süspansiyon Sistemi
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JOST Aks Sistemleri ...
yenilik tecrübe ile buluşuyor
JOST, 1952'de kuruluşundan bu yana sistemlerin,
modüllerin ve bileşenlerin üretiminde küresel bir lider

JOST 2015 yılında, daha önce Mercedes-Benz Treyler
Aks Sistemleri altında faaliyet gösteren Aks sistemlerini

olan şirketler topluluğudur.

ürün portföyüne kattı. Bununla birlikte, JOST çok

Grup, küresel liderlik pozisyonunun yan sıra, yüksek

sağlayan treyler aksları sunar. Yenilikçi DCA aks

kaliteli, güvenilir ve pazara yönelik ürünleri ile de
karakterize edilir.

geniş ürün yelpazesine sahip ve ağırlık tasarrufu
serileri ve disk frenlerin kullanılması treyler pazarında
uzun soluklu ve radikal bir değişime sebep oldu.

DCA – Dayanıklı Kompakt Akslar
(Durable Compact Axle)
olağanüstü bir aks serisi

DCA MEGAMASTER
Daha büyük hacimlerde kargo taşıyan araçlar ve

DCA WEIGHTMASTER

yüksek hacimli taşıma uygulamaları için ideal. Aks,
uzun yol yapan ve düşük sürüş yüksekliklerindeki

Taşıma ekonomisi ve etkinliği bakımından standartları

araçların kusursuz bir kombinasyonudur. Mega

belirleyen sınıfının en hafif treyler aksı. Düşük

treylerler için mükemmel bir seçenektir.

ağırlıkları treylerin yükleme kapasitesini arttırarak
nakliye firmalarına önemli avantajlar sağlar.

DCA AIRMASTER
Havalı süspansiyon sistemi ve frenler için aks kovanı
içerisinde hava depolayan dünyanın ilk ve tek
ürünüdür. Böylece ağırlık önemli ölçüde azaltılır ve
tamamen yeni araç konseptlerine izin verir. Tüm
Avrupa pazarları için test edilerek onaylanmıştır.

Mercedes-Benz tarafından geliştirildi ...
DCA STEERMASTER

DCA RAILMASTER

Bu çevik ve hafif döner aks DCA serisini tamamlar.

DCA RAILMASTER kombine karayolu/demiryolu/denizyolu

Geniş dönüş açısı aracınızın yakıt tüketimini ve lastik

taşımacılığı için özel olarak tasarlanmıştır. DCA RAILMASTER’ın

aşınmasını azaltarak manevra kabiliyetini en üst

hava körükleri, bir treylerin vinç ile kaldırıldığında havasız

düzeye çıkarır.

körüklerin olası hasarlardan korunması amacı ile birbirinden
ayrılan ve sonrasında tekrar iç içe geçerek kilitlenen iki parçadan
oluşmaktadır.

DCA PAVEMASTER
Pavemaster aks serisi sağlamlık ve ağırlıktan tasarrufun
en ideal şekilde buluştuğu akslardır. Treyler aksları,
özellikle yol bakım ve onarım çalışmalarında kullanılan
damperli araçlarda mevcut olan hava körük desteğini en
elverişli şekilde kullanımına uyumlu hale getirir.

DLS – Dayanıklı Yaprak Yaylı Süspansiyon
(Durable Leaf Suspension)
geleneksel yaprak yaylı sistem
Dayanıklı yaprak yaylı süspansiyon (DLS) treyler
aksları, 10,5 t aks yükünde ve çeşitli sürüş
yüksekliği aralıklarında en ideal çözümü sağlar.
Sağlamlığı kanıtlanmış çelik yaprak süspansiyon,
standart hava körükleri, amortisörler, aks
kovanları ve poyra ünitesi ile DLS aks sisteminin
bütününü oluşturur.

DCA Serileri – Dayanıklı Kompakt Aks
(Durable Compact Axle)

sadece birkaç bileşenden neredeyse sınırsız çeşit
Tamamen modüler aks yapısı ve az sayıdaki farklı

ve en son ancak aynı derecede önemli olarak

parça ile sınırsız aks çeşidi oluşturma olanağı sağlar.

minimum kullanım ömrü maliyeti anlamına

Benzersiz kalitesi sayesinde müşterilerimiz için bu;

gelmektedir.

daha az yedek parça, daha düşük depolama maliyeti

DCA serisinin kalbinde bulunan kompakt aks yuvası
Kompakt aks kovanı aks serisine DCA ismini verir –
Durable Compact Axle (Dayanıklı Kompakt Aks). Tüm
aks işlevlerinin entegre edilmesi, yenilikçi yapısı
sayesinde son derece dayanıklı ve hafif olan kompakt bir
aks kovanı meydana getirir. Aks kovanı, süspansiyon
kolu, aks tüpü, fren bağlantısı ve aks ucu ile mükemmel
bir ünite oluşturur.

Poyra Ünitesi

Makas kulağı

Güçlü 19.5” veya 22.5” tekerlek yapısı kalitesini

Her biri üç tutucu dirsek ile- bazı durumlarda isteğe

milyonlarca kez kanıtlamıştır. En uygun şekilde sağlanan

bağlı olarak paslanmaz çelik opsiyonu ile- uygun hava

ısı dağılımı fren diskleri, fren balataları ve depolama için

körüğü desteği ile birlikte DCA serisi akslarda, mega

çok uzun bir kullanım ömrü sağlar. Fren diskleri –

treylerden damperliye kadar 215 mm'den 535 mm'ye

aşınmaya karşı geliştirilmiş bir alaşımdan üretilmiştir – ve

kadar tüm sürüş yüksekliklerini mümkün hale getiriyor.

aşınan parçalar Mercedes-Benz kamyonların parçaları ile
aynı yapıdadır ve birbirine uyumludur.

Kompakt rulman

Hava körüğü destek kolu

Kalitesini milyonlarca kez kanıtlamış olan ve en

DCA serileri, tüm kullanım alanları için standart hale

gelişmiş kompakt rulman teknolojisinin kullanımı

getirilmiş, ağırlığı optimize edilmiş veya uygulamaya özel

sayesinde bakım gerektirmez.

tüm körük destek kolları çeşitlerine uygundur.

WEIGHT OPTIMISER 27

Maksimum yük için ağırlık tasarrufu sağlayan hava körüğü destek kolu.
WEIGHT OPTIMISER 27 yenilikçi alüminyum
tasarımı sayesinde treyler yüklerini maksimize eder.
Ürün topolojisi, hava körüğü yükleme koşullarının
tümünde olağanüstü güç ve istikrar için optimize
edilmiştir.
WEIGHT OPTIMISER 27, aks başına 9 kg ilave
tasarruf sağlar (3 akslı yarı römork başına 27 kg),
verimli taşımacılık ekonomisine katkıda bulunur.
Azaltılmış ağırlık, nakliye firmalarına önemli avantajlar
sağlayarak navlun miktarlarında artış sağlar.
WEIGHT OPTIMISER 27 çok yönlü DCA serilerini ve
ø300 hava körüklerini mükemmel şekilde birleştirir.
WIGHT OPTIMISER 27 klasik tenteli treylerden
tankerlere, damper treylerlerden diğer araç çeşitlerine
kadar tüm genel iz genişliğindeki treylerler için
tasarlanmıştır.

Bu JOST ürününün herkesçe bilinen kalitesini garanti
altına almak için, dayanıklılık ve kaza riski
yaratabilecek yükler için DCA serilerine uygulanan
zorlu test kriterleri uygulanmış ve ürün tüm bu
testlerden geçmiştir.
Testler, çeşitli koşullarda çoklu ömür performansını
simüle etmek için kullanılır. Bunlar, metal yorulması
dayanıklılığı, korozyon, aşırı araç manevraları ve
sahadaki testleri içerir.
WEIGHT OPTIMISER 27 maksimum navlun
kazançlarınız için minimum ağırlık sunar.

DCA WEIGHTMASTER
DCA Weightmaster DCA aks serisinin çekirdek üyesidir. Versiyonuna
göre 381 kg dan başlayan çok düşük ağırlığı ve dayanıklılığı
birleştiğinde, bunlara ilave olarak daha az bileşenin avantajı (monokok
tasarımından ötürü) ve dahası bakım gerektirmeyen kompakt rulmanlara
sahip olması sayesinde Avrupa taşımacılık endüstrisinde kullanım
bakımından en ideal aks seçimi olmasını sağlar. Modüler dizaynı ile;
platform yarı römorklardan, tenteliye, damper treylerlerden, tankerlere ve
dökme treylere kadar hemen hemen tüm yarı römorklarda kullanıma
uygundur. DCA Weightmaster 19,5” veya 22,5” tekerleklerde kullanılır.
TE4-8N / TZ4-8N

TE5-8L / TZ5-8L

İzin verilen aks yükü

TE5-8K / TZ5-8K

TE5-8N / TZ5-8N

9t

Tekerlek ofseti

ET 120; ET 0

İz genişliği, amortisör merkezi

Tüm standart araç versiyonları için uygundur.

Hava körükleri yarıçapı (Ø)

300 mm; 360 K; 360 L

Sürüş Yüksekliği

225–535 mm

Kaldırma aralığı

Versiyona bağlı

Min. tekerlek ebadı

19.5”

Frenler

22.5”

22.5”

22.5”

SN 6

DCA L7

SK7

SN 7

Fren diski yarıçapı (Ø)

377 mm

430 mm

430 mm

430 mm

Ağırlık*

≥ 381 kg

≥ 394 kg

≥ 402 kg

≥ 420 kg

Rulman çeşidi

Bakımsız rulman sistemi

Boyama sistemi

Katodik daldırmalı astar boya

Lastikler

Tekli

* WEIGHT OPTİMISER 27 yerine standart hava körüğü destek kolu kullanılması 9 kg ağırlık artışına karşılık gelmektedir.

DCA MEGAMASTER
DCA MEGAMASTER iç yüksekliği üç metre olan geniş hacimli yarırömorklar için özel olarak dizayn edilmiştir. Bu özel amaçlı aks ve
süspansiyon, yüksek hacimli karayolu taşıma uygulamaları ve uzun yol
yapmayı gerektiren akslara sahip araçlar için ideal bir seçimdir. Bu
serinin tasarımında DCA serisinin güvenirliği kanıtlanmış ve yenilikçi
bileşenleri temel alınmıştır. Düşük sürüş yüksekliğine karşın, yükleme ve
boşaltma işlemleri için yükleme rampasına kolayca yanaşılabilir.
TE4-8N / TZ4-8N

TE5-8L / TZ5-8L

İzin verilen aks yükü

ET 120; ET 0

İz genişliği, amortisör merkezi

Tüm standart araç versiyonları için uygundur.

Hava körükleri yarıçapı (Ø)

360 M

Sürüş Yüksekliği

215–500 mm

Kaldırma aralığı
Frenler

TE5-8N / TZ5-8N

9t

Tekerlek ofseti

Min. tekerlek ebadı

TE5-8K / TZ5-8K

280 mm
19.5”

22.5”

22.5”

22.5”

SN 6

DCA L7

SK7

SN 7

Fren diski yarıçapı (Ø)

377 mm

430 mm

430 mm

430 mm

Ağırlık

≥ 414 kg

≥ 423 kg

≥ 431 kg

≥ 449 kg

Rulman çeşidi
Boyama sistemi
Lastikler

Bakımsız rulman sistemi
Katodik daldırmalı astar boya
Tekli

DCA AIRMASTER
Aks kovanının içerisinde havalı süspansiyon ve frenler için
sıkıştırılmış hava stoklayan dünyanın ilk ve tek aks sistemidir.
DCA AIRMASTER, treylerlerde veya yarı römorklarda bulunan
geleneksel sıkıştırılmış hava tanklarının yerini alabilir, böylece
römorkun altındaki alanı boşaltabilir ve aynı zamanda ağırlığı
50 kg'a kadar azaltabilir. DCA AIRMASTER yenilikçi araç
konseptlerinin tanıtımının da yolunu açmaktadır.
TE4-8N

TE5-8L

İzin verilen aks yükü

ET 120

İz genişliği, amortisör merkezi

Tüm standart araç versiyonları için uygundur.

Hava körükleri yarıçapı (Ø)

300 mm; 360 K; 360 L

Sürüş Yüksekliği

225–535 mm

Kaldırma aralığı
Frenler
Fren diski yarıçapı (Ø)
Ağırlık*

TE5-8N

9t

Tekerlek ofseti

Min. tekerlek ebadı

TE5-8K

Versiyona bağlı
19.5”

22.5”

22.5”

22.5”

SN 6

DCA L7

SK7

SN 7

377 mm

430 mm

430 mm

430 mm

≥ 381 kg**

≥ 389 kg

≥ 397 kg

≥ 416 kg

Rulman çeşidi

Bakımsız rulman sistemi

Boyama sistemi

Katodik daldırmalı astar boya

Lastikler

Tekli

Hava Saklama Alanı

Her aks için 40 l’ ye kadar

* WEIGHT OPTİMISER 27 yerine standart hava körüğü destek kolu kullanılması 9 kg ağırlık artışına karşılık gelmektedir.
** Sıkıştırılmış hava tanklarının yerine kullanıldığında 50 kg’a kadar ilave ağırlık tasarrufu

DCA STEERMASTER
DCA serilerine ideal bir ilave birey. Hafif tasarımı daha ağır
yüklere izin verirken, tekerleklerde max.16 derece dönüş açısı
sayesinde kolaylıkla mavera yeteneği sağlar. Buna ilave olarak,
döner aks lastik aşınmasını engelleyerek yakıt tasarrufu sağlar.
DCA STEERMASTER’ın tasarımında, serideki diğer akslarda
olduğu gibi, DCA modüler sistemin denenmiş ve güvenilir
bileşenleri esas alınmıştır ve bu yüzden nakliye ihtiyaçlarınızı
karşılamak için size çok yönlü hizmet sunar.
TL4-8N

TL5-8L

İzin verilen aks yükü

TL5-8K
9t

Tekerlek ofseti

ET 120

İz genişliği, amortisör merkezi

Kullanılan tüm genel iz genişlikleri

Hava körükleri yarıçapı (Ø)

300 mm; 360 K; 360 L; 360 M

Sürüş Yüksekliği

225–535 mm

Kaldırma aralığı

Versiyona bağlı

Min. tekerlek ebadı
Frenler

TL 5-8N

19.5”

22.5”

22.5”

22.5”

SN 6

DCA L7

SK7

SN 7

Fren diski yarıçapı (Ø)

377 mm

430 mm

430 mm

430 mm

Ağırlık

≥ 588 kg

≥ 596 kg

≥ 604 kg

≥ 622 kg

Rulman çeşidi

Kompakt Rulman

Max. dönüş açısı

21°

Boyama sistemi

İki bileşenli boyama

Lastikler

Tekli

DCA RAILMASTER
Yeni DCA RAILMASTER kombine karayolu/demiryolu/
denizyolu taşımacılığı için özel olarak tasarlanmıştır. Eğer bir
treyler bir vinç tarafından kaldırılırsa geleneksel hava körükleri
aracın indirilmesi sırasında zarar görebilirler. Bu yüzden,
treyler kaldırıldığında DCA RAILMASTER’in hava körükleri
havasız durumda iken birbirinden ayrılabilir ve treyler vinç ile
indirildiğinde körükler en ideal pozisyona geçerek körüğün iki
parçasının tekrar kilitlenmesi emniyetli olarak temin edilir.
TE4-8N / TZ4-8N

TE5-8L / TZ5-8L

İzin verilen aks yükü

TE5-8K / TZ5-8K

TE5-8N / TZ5-8N

9t

Tekerlek ofseti

ET 120; ET 0

İz genişliği, amortisör merkezi

Tüm standart araç versiyonları için uygundur.

Hava körükleri yarıçapı (Ø)

300 mm

Sürüş Yüksekliği

225–525 mm

Kaldırma aralığı

Versiyona bağlı

Min. tekerlek ebadı

19.5”

Frenler

22.5”

22.5”

22.5”

SN 6

DCA L7

SK 7

SN 7

Fren diski yarıçapı (Ø)

377 mm

430 mm

430 mm

430 mm

Ağırlık

≥ 397 kg

≥ 410 kg

≥ 418 kg

≥ 436 kg

Rulman çeşidi

Bakımsız rulman sistemi

Boyama sistemi

Katodik daldırmalı astar boya

Lastikler

Tekli

DCA PAVEMASTER
DCA PAVEMASTER özellikle asfaltlama uygulamalarında
kullanılan damper treylerler için en uygun şekillendirilmiş
hava körüğü destek kolu ile aks tasarımını bir araya getiriyor.
DCA PAVEMASTER yol inşaatlarının kendine özel
ihtiyaçlarını karşılamak için en yüksek standartlara göre
üretilmiştir.

TE4-8N / TZ4-8N

TE5-8L / TZ5-8L

İzin verilen aks yükü

ET 120; ET 0

İz genişliği, amortisör merkezi

Tüm standart araç versiyonları için uygundur.

Hava körükleri yarıçapı (Ø)

360 mm / 360 K

Sürüş Yüksekliği

390–440 mm; 460–510 mm

Kaldırma aralığı
Frenler

TE5-8N / TZ5-8N

9t

Tekerlek ofseti

Min. tekerlek ebadı

TE5-8K / TZ5-8K

Versiyona bağlı
19.5”

22.5”

22.5”

22.5”

SN 6

DCA L7

SK 7

SN 7

Fren diski yarıçapı (Ø)

377 mm

430 mm

430 mm

430 mm

Ağırlık*

≥ 388 kg

≥ 391 kg

≥ 399 kg

≥ 407 kg

Rulman çeşidi
Boyama sistemi
Lastikler

Bakımsız rulman sistemi
Katodik daldırmalı astar boya
Tekli

Özel ekipmanlar
ekonomik, emniyetli ve çevreye duyarlı
DCA serisinden özel ekipmanlar
WEIGHT OPTIMISER 27
Dövme alüminyum hava körük desteği, alışılmadık
desenli görünümüyle aks başına 9 kg ağırlık tasarruf
sağlıyor. Ürün, isteğe bağlı olarak 300 mm hava
körüğüne sahip DCA serisi aksların birçoğu için
mevcuttur.

Paslanmaz çelik makas kulağı
Talep edildiğinde, iki farklı yükseklik ölçüsünde
paslanmaz çelikten makas kulakları DCA serisinin tüm
çeşitleri için mevcuttur. Paslanmaz çelik süspansiyonlar
için kusursuz bir bağlantı uyumu sağladığından dolayı
önerilmektedir. Paslanmaz çelik makas kulakları korozyon
ve aside karşı da son derece mukavemetlidir.

Akslarda lastik şişirme sistemi için hazırlık
DCA serisi akslarda, lastik şişirme sisteminin römorka
yerleştirilmesi için aksların hazırlanması aracın çalışma
emniyetini ve kullanılabilirliğini arttırır. Aks yatak ucunda
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açılmış dişli delikleri bir lastik şişirme sistemi için
sıkıştırılmış hava bağlantıları olarak işlev görür ve bu
durum aşırı düşük lastik basıncı problemini önler.
Lastikler için daha uzun servis ömrü, treyler için daha az
tekerlek dönüş direnci ve kamyon römork kombinasyonu
için yakıt tüketiminde önemli bir azalma sağlyarak bakım
çalışmalarının gerekli olan kapsamını düşürür ve aracın
ekonomik verimliliğini arttırır.
Z-section
Z-section sistemi entegre makas kulakları ile birlikte
kaynaklı tek-parça bir yapıda pazara sunulmaktadır.
Yapısal parçaların yer değiştirmesi sayesinde şasi
tasarımına esneklik katılabilmektedir. Kanıtlanmış
tasarım aracınızın dengesini artıracaktır.

DCA serisinden ve DLS’den özel ekipmanlar
Tekerlek cıvataları için kapak bileziği
Tekerlek cıvataları için kapak bileziği poyraya cıvatalar ile
monte edilir. Kapak halkası tekerlek cıvataları ve somunlarını
örter ve korur. Aracın görünüşünü artırmasının yanı sıra,
tekerlek somun ve cıvatalarını da korur ve kaza durumunda
yararlanmaları önler.
Fren balatası aşınma göstergesi
(BWI – Brake Wear Indicator)
BWI sistemi, fren balataları izin verilen minimum kalınlığa
düştüğünde aracın gösterge panelinde bir sinyal gösterme
opsiyonu sunar. Aracın izlenmesi ihtiyacı azalır, fren
balatasının değiştirilmesi öngörülebilir hale gelir, disk
frenlerinin tümüyle kaybı önlenir ve aracın çalışır durumda
kalması sağlanır. Tüm fonksiyonlar mevcut olduğu için araç
güvenliği de en üst seviyeye çıkartılır.
İkili Aks Kaldırma
İkili aks kaldırma tüm orta ve üst sürüş yüksekliklerinde
mevcuttur. Sağlam yapıları ve düşük ağırlıkları ile karakterize
edilirler. İkili aks kaldırma yenileme maksadıyla takıldığında ve
özel kullanıma yönelik olması durumunda dahi harcanan gücü
minimuma indirir.

Wipper Kaldırma
Wipper kaldırma mega treylerler ve düşük sürüş
yüksekliğindeki diğer araçlar için dizayn edilmiştir. Düşük
sürüş yüksekliğine sahip araçlar dahil olmak üzere, tüm
araçlar için alçak ve dengeli yapısı sayesinde yerden
maksimum yükseklik sağlarlar. Wipper kaldırmalar, yüksek
kaldırma gücü sayesinde hem DCA serisi akslarda hem de
DCA Steermaster serisinde kullanılabilmektedir.
Orta aks kaldırma
Midlift sisteminin kovan merkezine monte edilmesi, serbest
yapı ve şekillerdeki araç şasileri için maksimum zemin
mesafesi sunar. Midlift aks kovanına kaynaklı olması
sayesinde çok hafiftir ve bakım gerektirmez. Kaldırma körüğü
olarak standard hava körükleri kullanılır.
Hubodometre
Hubodometreler çekiciden bağımsız olarak, her türlü
tekerlekli aracın sürüş mesafesini ölçmek için kullanılırlar.
Hubodometreler hava geçirmez olarak sızdırmazlığı
sağlanmış bir ölçüm aleti olarak karakterize edilirler. Bu
durum, yoğuşma oluşumunu önler ve ürünü bakım
gerektirmeyen ve km ayar tahrifatına karşı dayanıklı bir
duruma getirir. Kat edilen mesafe km cinsinden altı basamaklı
bir ekran olarak gösterilir ve talep üzerine mil olarak da
ayarlanabilir.

DLS – Dayanıklı Yaprak Süspansiyon
(Durable Leaf Suspension)
geleneksel yaprak yaylı sistem
DLS – geleneksel yaprak yaylı sistem – 10.5 t aks

Fren diski suya-dayanıklı bir alaşımdan yapılmıştır

yükleri için en ideal şasi çözümüdür. Karayolu ve zorlu

(bir Mercedes-Benz patentidir) ve tüm aşınan

yol şartlarında sürüş için uygundur ve 19.5” frenli çoğu

parçalar yapısal olarak Mercedes-Benz çekiciler ile

22.5” ve 19.5” uygulamalar ile adapte edilebilir. Isı

aynıdır. Böylece bakım kolaylaşır, emniyet artar ve

ekonomisi, poyra ve fren diskinin ustaca oluşturulmuş

kullanım ömrü masrafları azalır.

düzeni sayesinde optimize edilmiştir.

TZ3-2

TZ5-2

İzin verilen aks yükü

10,5t

10,5t

Tekerlek ofseti

ET 0

İz genişliği, amortisör merkezi

ET 0
Tüm standart araç versiyonları için uygundur.

Hava körükleri yarıçapı (Ø)
Sürüş Yüksekliği
Min. tekerlek ebadı
Frenler

360 mm / 360 K / 360 L
215mm – 490mm

215mm – 490mm

19.5”

22.5”

SN 6

SN 7

Fren diski yarıçapı (Ø)

370 mm

430 mm

Ağırlık*

≥ 470 kg

Rulman çeşidi
Boyama sistemi
Lastikler

≥ 515 kg
Geleneksel rulmanlar
Katodik daldırmalı astar boya
Süper Geniş Tekli / Çiftli
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JOST haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.
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Müşteriye özel hidrolik bileşen kitleri

Çeşitli uygulamalar için hidrolik bileşen kitleri, şaseye
özel hidrolik konteyner bileşen kitleri

JOST, Germany Tel. +49 6102 295-0, jost-sales@jost-world.com, www.jost-world.com
JOST Achsen Systeme, Germany Tel. +49 5674 9237-0, sales-axles@jost-world.com, www.jost-axle-systems.com

