
53

Osprzęt i akcesoria

W styczniu 2015 r. Grupa JOST prze-
jęła fi rmę Mercedes-Benz Trailer-

AxleSystems, stając się jednym z czoło-
wych producentów osi do naczep i przy-
czep w  Europie. Od tego czasu dawny 
dział koncernu Daimler Mercedes-Benz 
TrailerAxleSystems jest częścią dostawcy 
dynamicznie rozwijającego się w branży 
pojazdów użytkowych, o wiodącej pozycji 
na rynku globalnym.

Od lipca 2016 r. osie DCA są produ-
kowane przez JOST w najnowocześniej-
szym zakładzie, który powstał specjalnie 
w tym celu w Nowej Soli. Seria osi DCA 
(ang. Durable Compact Axle) zawdzię-
cza swoją nazwę belce. Łącząc w sobie 
wszystkie funkcje osi, tworzy ona kom-
paktową konstru kcję, która jest niezwykle 
wytrzymała i  lekka dzięki innowacyjnej 
budowie. Oś składa się z belki osi, wa-
haczy wzdłużnych, kołnierzy hamulców 
i  czopów, tworzących jeden doskonały 
zespół. Do rodziny osi DCA należy 6 ty-
pów osi o różnym przeznaczeniu.

DCA Weightmaster jest podstawo-
wym typem tej serii. Niska masa (od 381 
kg w zależności od wersji) w połączeniu 
z wytrzymałością, wykorzystaniem mniej-
szej liczby podzespołów i  bezobsługo-
wymi kompaktowymi łożyskami czyni 
z  niej doskonałą oś do zastosowania 
w  europejskim transporcie. Dzięki mo-
dułowej budowie można ją zamontować 
w niemal wszystkich rodzajach pojazdów 
ciągnionych, od naczep skrzyniowych, 
przez wywrotki, po cysterny i silosy. Jest 
dostępna z kołami 19,5” i 22,5”.

DCA Megamaster została specjal-
nie zaprojektowana do naczep o  dużej 
ładowności i  wysokości wewnętrznej 
3 m. Oś stworzono dla pojazdów, które 
wymagają długiego skoku zawieszenia. 
Mimo małego prześwitu jest możliwe 
podjechanie pod rampy w celu dokonania 
przeładunku towaru.

DCA Pavemaster to oś wyposażona 
w  zoptymalizowane wsporniki miecha 
zawieszenia, przeznaczona przede 
wszystkim do wywrotek współpracują-
cych z rozściełaczem asfaltu. Oś spełnia 
najwyższe normy, by sprostać wymogom 
związanym z budową dróg. Dzięki nowej 
konstrukcji zmniejszono masę osi o ok. 
12 kg.  

DCA Railmaster to konstrukcja stwo-
rzona z  myślą o  transporcie drogowo

Oś JOST DCA Weighmaster o nośności 9 t. Nazwa bierze się od małej masy włas-
nej: od 381 kg przy zastosowaniu hamulców 19,5” i lekkich wsporników miechów. 
Standardowa oś z hamulcami DCA waży niewiele więcej: 394 kg. To rezultat m.in. 
konstrukcji integrującej belkę osi, wahacze i wsporniki zacisków.

Oś DCA Megamas-
ter wyróżnia się 
długim skokiem za-
wieszenia, aż 280 
mm, co jest cenną 
zaletą w naczepach 
Mega.

-kolejowo-morskim. Przy przenoszeniu 
naczepy skrzyniowej przez dźwig kon-
wencjonalne miechy pneumatyczne 
mogą zostać uszkodzone podczas sta-
wiania pojazdu na ziemię. Dlatego miechy 
pneumatyczne osi DCA Railmaster wypo-
sażono w dwa elementy blokujące, które 
mogą rozdzielić się w czasie podnoszenia 
bez powietrza i  zapewnić optymalne 
położenie miechów podczas stawiania 
naczepy na ziemię.

DCA Steermaster jest idealnym uzu-
pełnieniem osi DCA. Kąt skrętu wynoszą-
cy maksymalnie 21o ułatwia pokonywanie 
zakrętów, a  niewielka masa konstrukcji 
umożliwia transport większych ładunków. 
Ponadto ta oś zmniejsza zużycie opon 
i paliwa, a bazuje na sprawdzonych po-
dzespołach serii DCA.

DCA Airmaster to jedyna oś na świe-
cie zdolna do magazynowania w  belce 
sprężonego powietrza dla hamulców i za-

Z tego samego moduło-
wego systemy pochodzi 
oś DCA Steermas ter z ko-
łami samosterującymi, 
umożliwiająca zwiększe-
nie zwrotności naczepy 
i zmniejszenie zużycia 
ogumienia przy nieznacz-
nie większej masie. 

Ulepszenia w osiach JOST DCA
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wieszenia pneumatycznego. Konstrukcja 
jest opatentowana. W  tym rozwiązaniu 
nie stosuje się konwencjonalnych zbior-
ników ze sprężonym powietrzem, dzięki 
czemu oferuje ona więcej przestrzeni pod 
naczepą na osprzęt (np. w silosach czy 
cysternach), a co za tym idzie pojazd jest 
lżejszy o ok. 50 kg.

W  celu sprostania wymogom nowo-
czesnego transportu dział rozwoju JOST 
cały czas pracuje nad unowocześnianiem 
produktów, a  przede wszystkim nad 
zmniejszeniem masy komponentów, co 
jest szczególnie oczekiwane przez fi rmy 
transportowe. Od lata ub. roku JOST 
wprowadza nowy, lżejszy zacisk hamul-
ca tarczowego DCA-T7 jako uzupełnie-
nie dotychczasowej gamy hamulców 
stosowanych w  osiach naczepowych. 
Kolejnym rozwiązaniem, dzięki któremu 
można zredukować masę, jest wspornik 
miecha zawieszenia wykonany z kutego 
aluminium Weight Optimizer 27. Obniża 
on masę osi o 9 kg.

Zmniejszeniu kosztów eksploatacji słu-
ży system samoczynnego pompowania 
opon JOST dostępny do osi DCA. Łatwy 
do zamontowania także w już używanych 
pojazdach, sprawuje stałą kontrolę nad 
ciśnieniem w  oponach wszystkich osi. 
Gdy nastąpi spadek ciśnienia, zostanie 
ono automatycznie wyregulowane. W re-
zultacie znacznie zmniejsza się ryzyko 
wypadków lub nieplanowanych postojów 
w  warsztacie. Utrzymywanie ciśnienia 
w  optymalnym zakresie zmniejsza też 
zużycie opon i  paliwa, toteż właściciele 
fl ot cenią zalety ekonomiczne, jakie daje 
im system pompowania kół. 

Wszystkie osie JOST serii DCA, sztyw-
ne, sterowane lub ze zintegrowanym 
zbiornikiem powietrza, są dostępne na 
życzenie z układem pompowania opon. 
DCA AIRMASTER z  tym układem ma 
dwa oddzielne obwody sprężonego po-
wietrza w belce osi, by wystarczyło go do 

Osie DCA mieszczą w belce 
do 40 l sprężonego po-
wietrza zasilającego układ 
hamulcowy i miechy zawie-
szenia naczepy. Często jest 
możliwe całkowite wyelimi-
nowanie osobnych zbior-
ników, co zmniejsza masę 
naczepy o nawet 50 kg, 
upraszcza instalację i zwal-
nia miejsce w podwoziu. Jeśli 
w osi jest montowany układ 
pompowania kół, korzysta 
z osobnego obiegu. Układ pompowania kół JOST działa na 

zasadzie Plug & Play, łatwo go zamon-
tować na osiach w trakcie produkcji, jak 
i już eksploatowanych.

działania hamulców i zawieszenia pneu-
matycznego osi, a  jednocześnie można 
było korzystać z nadzoru nad ciśnieniem 
w oponach. Osie DCA z układem pom-
powania opon gwarantują maksymalną 
elastyczność zarówno konstruktorom 
pojazdów, jak i właścicielom fl ot.

Na ostatniej IAA JOST zaprezentował 
również zoptymalizowany podnośnik osi 

Wykonany z kutego aluminium wspor-
nik zawieszenia Weight Optimizer 27 
zmniejsza masę zawieszenia o 9 kg na 
każdą oś, 27 kg na typową naczepę, stąd 
liczba w nazwie.

serii DCA o nazwie Twin Lift. Bezpiecznie 
i niezawodnie podnosi wszystkie sztywne 
osie DCA, by zmniejszyć zużycie opon 
i poprawić rozkład obciążenia. Głównymi 
celami JOST podczas opracowania Twin 
Lift były funkcjonalność i  optymaliza-
cja masy, zmniejszonej o 2,8 kg na oś. 
Zmieniono również sposób łączenia osi 
z podnośnikiem, redukując pracochłon-

Od lata ub. roku JOST poszerzył ofertę zacisków 
hamulcowych do osi naczepowych serii DCA 
o nowy dwutłoczkowy zacisk DCA-T7. Lekki, sku-
teczny i o małych wymaganiach ob sługowych, jest 
uzupełnieniem równie lekkiego zacisku DCA -L7.
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„ Prosty i praktyczny, typowy JOST! “

Łatwe znajdowanie oryginalnych 
części zamiennych do osi  
dzięki nowej wyszukiwarce  
JOST Part Finder.
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Lekki, prosty w montażu i skuteczny 
podnośnik osi JOST Twin Lift. 

ność montażu o nawet 70%.Ulepszony 
Twin Lift jest dostępny w produkcji seryj-
nej i  jako rozwiązanie do już używanych 
pojazdów.

Następnym ważnym etapem było 
dla Grupy JOST rozpoczęcie produkcji 
i sprzedaży oryginalnych części zamien-
nych do osi. Oznacza to, że oryginalne 

części zamienne do osi naczepowych 
Mercedes-Benz są dostępne u  Partne-
rów Handlowych i  Serwisowych JOST. 
Części zamienne do osi naczepowych 
Mercedes-Benz i  osi JOST pochodzą 
z  tej samej produkcji seryjnej i spełniają 
te same wysokie wymagania jakościowe, 
jak standardowe elementy wykorzysty-
wane na liniach montażowych. Ponadto, 
oryginalne części zamienne JOST są 
testowane przez Mercedes-Benz i speł-
niają wysokie wymogi jakości koncernu.

Dostawy części zamiennych JOST do 
serii DCA obejmują nie tylko nowe osie, 
ale również wszystkie osie naczepowe 
Mercedes-Benz wyprodukowane do 
2015 r. Po raz pierwszy oryginalne części 
zamienne do osi naczepowych Mercedes
-Benz są dostępne na niezależnym rynku 

części zamiennych (IAM) w całej Europie. 
Oryginalne części JOST są łatwe do 
identyfi kacji m.in. dzięki łatwo rozpozna-
walnym niebieskim opakowaniom z logo 
JOST i  hologramem zabezpieczającym. 
Oprócz pojedynczych części zamien-
nych, oferta obejmuje wygodne w użyciu 
zestawy naprawcze.

Dzięki przygotowanemu przez JOST 
katalogowi części zamiennych i  zesta-
wów naprawczych do osi Mercedes-Benz 
i  JOST, identyfikacja poszczególnych 
podzespołów z dotychczasowymi ozna-
czeniami Mercedes-Benz i  przejście na 
oznaczenie JOST jest bardzo proste. 
Wystarczy odczytać „stary” numer na 
części i odszukać go w katalogu na liście 
porównawczej numerów Mercedes-Benz 
i  JOST. Katalogi części zamiennych są 
dostępne na stronie internetowej:

http://catalogues.jost-world.com/
en/jost-axle-systems-catalogue.html?-
country=1&header=dca&lang=1


