Säkert och bekvämt
Sensoric
LubeTronic

Innovationer från JOST:
SKS | Sensor-kopplingssystem med fjärrstyrning
Pneumatikcylinder för fjärrstyrning
Sensor för
påkopplingshöjden

Sensor för
dragdonslåsning

Sensor för
centrumtappen

Sensor-kopplingssystemet SKS har inte bara en övervakningsfunktion, utan medger även en fjärrstyrning av
vändskivan. Du behöver alltså inte längre öppna vändskivan för hand när du vill koppla bort semitrailern – det
gör du nu bekvämt och säkert på pneumatisk väg från
förarhytten med hjälp av en fjärrstyrning.

• En sensor signalerar kontakten mellan vändskivan och
till semitrailerns grundplatta vid påkopplingen, en både
säker och bekväm lösning
• En andra sensor övervakar låsningen, medan en tredje
sensor kontrollerar centrumtappens läge

• Vändskivan kan öppnas utan problem även vid stagad
lastbil eller om utrymmet är begränsat
• Sensorkopplingen har elmagnetisk tolerans enligt
högsta standard
• Optisk och akustik indikering i förarhytten

• Alla sensorer befinner sig på skyddade ställen på ej
rörliga delar

Sensorkopplingen | den säkra lösningen med fjärrindikering
• Sensorer övervakar kopplingsrutinen
• Ännu större säkerhet genom optisk och akustik
indikering i förarhytten

LubeTronic 1Point och LubeTronic 5Point | alltid optimal smörjning
Smörjningen av vändskivor hör till de arbeten som man måste göra, men som säkert inte hör till de mest populära arbetsuppgifterna. Men framför allt kostar den tid och personal. Med sin produktserie LubeTronic har JOST nu olika smörjningsalternativ som hjälper dig att spara både tid och pengar.

LubeTronic 5Point
LubeTronic 5Point har utvecklats för vändskivor utan
glidskiva. Det är ett i vändskivan integrerat smörjsystem.

• Inställning för fettmängden i två steg:
a) för drift med låg fettförbrukning (t.ex. enstaka
urkopplingar-kopplingar, fjärrtrafik)
b) för drift med hög fettförbrukning (t.ex. ofta förekommande urkopplingar-kopplingar, byggplatser)

• Fettreserven räcker för ca 1 år

• Mycket lätt och kompakt

• Den konstanta fettmängden som ställs till förfogande
ger en tillförlitlig smörjning av vänskivan och låshaken

• Miljövänlig och sparsam tack vare en elektrisk dosering

LubeTronic 1Point

• Elektronisk övervakning av påfyllningsnivån med LEDindikering
• Påfyllning via smörjnippel

Kontrolllampa
Elektronisk
styrenhet

Dessa vändskivor kräver knappast något underhåll (serie
W). Tack vare glidskivorna behöver du inte längre smörja
kopplingsskivan, utan endast låshaken. Och om du har
LubeTronic 1Point i kombination med en låshake med

Batteri
Kolv

specialbeläggning bortfaller även detta arbetsmoment.

Smörjmedelsbehållare

• Fettmängden räcker för en tidsperiod på tre år
• Användningsområde: fjärrtrafik, även för transport
av farligt gods
• Elektronisk övervakning av påfyllningsnivån med
LED-indikering
• Kan installeras på alla kopplingar som endast kräver lite underhåll
• Ingen smörjning för hand
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System
Sensorstyrda system övervakar och automatiserar
manuella rutiner och ger så större säkerhet och
effektivitet.
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Containerteknik
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Kulkransar
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Dragbalkar och dragöglor

Vändskivor
Vi har ett stort utbud på vändskivor. 2” och 3 ½” i
olika höjd, med olika lagringar och i olika utföranden.
Dessutom omfattar vårt produktprogram både montageplattor, skjut- och lyftanordningar.

Centrumtappar
Vi har 2”- och 3 ½” -centrumtappar för alla system i
olika utföranden.

Kulkransar och kullagrade svänglager var de första
produkterna som JOST tillverkade. Dagens moderna
och högvärdiga kulkransar baserar på denna långa
erfarenhet.

Vi har dragbalkar och dragöglor i olika utföranden
samt kundspecifika speciallösningar.

Stödvinsch - modul
Vilka önskemål du än har – vi har den stödvinsch som
du behöver. Våra stödvinschar i modul-konstruktion har
flexibla montage- och fastskruvningshöjder, olika vevar
och kopplingsaxellängder samt fyra olika fottyper. Dessutom har vi ett stort antal specialvinschar för speciella
applikationer.

10 Kopplingar

Ett omfattande produktprogram för vägtrafiken – dragkopplingar och dragkrokar, dragöglor, tillbehör och
speciallösningar – vi har verkligen allt du behöver.
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Hubodometer
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TRIDEC

VARIOBLOC
VARIOBLOC är ett universellt växelsystem för transportfordon, terrängbilar och bussar. Tack vare en speciell växelplatta är det idag enkelt att byta kopplingen,
kopplingskulan eller kopplingskroken.

Diverse hubodometer – som mäter vägsträckan
oberoende av dragbilens beräkning för alla typer av
hjulfordon – hör också till vårt produktprogram.

TRIDEC utvecklar och tillverkar tillverkaroavhängia
mekaniska, hydrauliska och elektroniska styrsystem
för semitrailer samt olika hjulupphängningssystem.
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Komponenter för växelsystem, stöd, låssystem och
tvärbalkar, svängbara lyftdon, rullar och lager – allt
som man behöver på ett åkeri.
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Kopplingar för lantbruksfordon
Vi har också ett ovanligt omfattande produktprogram
för lant- och skogsbruket, kopplingar, kopplingsfästen,
kopplingshållare, dragöglor, draggafflar och tillbehör.
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