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JOST KKS – błyskawiczna zamiana naczep
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Member of JOST World



  	Z	KKS	można	zaoszczędzić	nawet	50%	czasu	przy	każdej	zmianie	naczepy.	Koniec	z	ręcznym	podnoszeniem	i	
opuszczaniem	nóg	podporowych,	podłączaniem	przewodów	zasilających,	otwieraniem	sprzęgu	siodłowego	i	
wspinaniem	się	na	pomost!

  	KKS	znacznie	obniża	koszty	–	przede	wszystkim	na	krótkich	trasach	i	przy	częstym	sprzęganiu.	Idealne	rozwiązanie	 
do	transportu	zakładowego	lub	przewozów	wymagających	szczególnego	bezpieczeństwa.	

  	Zdalne	sterowanie	i	monitorowanie	w	systemie	KKS	prawie	całkowicie	eliminuje	prawdopodobieństwo	popełnienia	
błędu	lub	spowodowania	szkód	podczas	procesu	sprzęgania.	Przykładowo	noga	podporowa	zostaje	zawsze	
automatycznie	wsunięta	do	końca.	

  	Z	KKS	ryzyko	utraty	naczepy	wskutek	nieumiejętnej	obsługi,	uszkodzeń	i	wypadków	przy	pracy	jest	prawie	zerowe.

KKS obniża koszty, zwiększając  
efektywność

  	KKS	wyklucza	większość	zagrożeń	bezpieczeństwa	podczas	sprzęgania.	Kierowcy	nie	muszą	już	wspinać	się	na	pomost,	
a	także	są	chronieni	przed	groźnymi	skutkami	popełnienia	błędów	podczas	kręcenia	korbą	i	podłączania	przewodów.

  	KKS	eliminuje	z	procesu	sprzęgania	wszystkie	wyczerpujące	fizycznie	czynności,	uniezależnia	go	od	pogody	i	pory	 
dnia	i	znacznie	redukuje	stres	z	tym	związany.		

    Znajdujący	się	w	standardowym	wyposażeniu	siłownik	pneumatyczny	zapewnia	bezwysiłkowe	otwieranie	sprzęgu	
siodłowego	także	przy	skręconym	zestawie	drogowym.	

  	Te	zalety	KKS	otwierają	możliwości	poszerzenia	puli	kierowców	–	to	odpowiedź	JOST	na	niedobór	kierowców	na	 
rynku	pracy.

KKS tworzy bezpieczne,  
ergonomiczne miejsca pracy

Stacja kosmiczna: lider na światowym rynku

JOST	jako	pionier	w	dziedzinie	sprzęgów	siodłowych	i	nóg	podporowych	jest	tradycyjnie	uważany	za	specjalistę	od	
komponentów,	które	łączą	ciągnik	z	naczepą.	Produkty	JOST	wyróżniają	się	rewelacyjną	jakością,	długoletnią	nieza-
wodnością	i	przyszłościową	innowacyjnością.				www.jost-world.com

Kosmiczne wzmocnienie przewagi nad konkurencją:

  	nawet	50%	oszczędności	czasu	podczas	każdej	zmiany	
naczepy

  	prawie	o	połowę	zmniejsza	koszty	przejazdu	w	
zależności	od	rodzaju	trasy,	czasu	przejazdu	i	ilości	
naczep

  	znacznie	wyższy	poziom	bezpieczeństwa	i	komfortu	
podczas	sprzęgania	

  	możliwość	doposażenia	w	typowych	ciągnikach	
i	naczepach

  	możliwość	osiągnięcia	takich	samych	wyników	przy	
użyciu	mniejszej	liczby	ciągników

  	intuicyjna	obsługa

JOST KKS – Twoja wyrzutnia do  
przyszłości logistyki
Na to czekał wszechświat: automatyczne zdalne sterowanie całym procesem sprzęgania i rozprzęgania 
oraz monitorowanie go z kabiny kierowcy. Obejmuje podłączenie instalacji pneumatycznej 
i elektrycznej oraz układu hamulcowego. Nowość na skalę światową, która zwiastuje przyszłość 
logistyki. Idealny system także do sukcesywnego doposażania. Teraz dostępny także dla Ciebie.



Najsilniejszy w galaktyce zespół
do automatycznego sprzęgania naczepy
KKS jest czymś więcej jak tylko pojedynczym komponenetm. Polegając na wyjątkowej kombinacji 
sprzęgu siodłowego, złączy, elektrycznych nóg podporowych i zdalnego sterowania, wszystkie 
poszczególne elementy łączą się ze sobą aby zapewnić szybką i bezpieczną wymianę naczepy. 
Zbudowany przez światowego lidera w rozwiązaniach sprzęgających do naczep,  KKS otwiera nową 
erę w zakresie zamiany naczep.

Gwiazdami	w	tym	zespole	są	jedyne	w	swoim	rodzaju	
złącza	KKS-U	i	KKS-I	umieszczone	pod	naczepą.	Wykonują	
one	automatycznie	i	absolutnie	niezawodnie	wszystkie	
połączenia	mechaniczne,	elektryczne	i	pneumatyczne	
między	ciągnikiem	i	naczepą,	sprawiając,	że	tak	podatne	
na	usterki	przewody	spiralne	powietrza,	elektryki	i	
ABS/EBS	stają	się	zbędne.	Do	wyboru	są	dwie	wersje:	
W	przypadku	złącza	KKS-U	całe	rozwijanie	kabli	i	węży	
	podczas	jazdy	po	łuku	odbywa	się	pod	naczepą.	Ze	
względu	na	prosty	montaż	przynosi	to	ogromne	korzyści		
zwłaszcza	w	przypadku	naczep	używanych.	Drugim	
genialnym		rozwiązaniem	jest	złącze	KKS-I	z	rozwijaniem	
kabli	i	węży	w	podłodze	naczepy.

Dane techniczne KKS-U i KKS-I:

•	 wysokiej	jakości	sworzeń	królewski	2”	JOST

•	 niezawodny	i	przyszłościowy	standardowy	wtyk	
zgodny	z	ISO	13044-2	do	podłączenia	instalacji	
pneumatycznej	i	elektrycznej

Dodatkowo w przypadku KKS-U: 

•	 przewody	zasilające	owinięte	stalową	sprężyną

•	 wyjątkowo	prosty	montaż	w	używanych	naczepach

Inteligentny zatrzask –
złącza KKS 

Bezpieczne stosowanie 
podczas transportu towarów 
niebezpiecznych z certyfi katem 
ADR – homologacje ECE R55-01 
i ECE R13.

KKS	opiera	się	na	sprawdzonym	w	praktyce	rozwiązaniu:	
rdzeń	stanowi	wysokiej	klasy	żeliwny	sprzęg	siodłowy	
2“	KKS	42.	Wykazuje	się	on	niezawodnością	i	wysoką	
	funkcjonalnością.	KKS	42	wraz	systemem	czujników,	
	złączem	KKS,	systemem	smarowania	Lubetronic	i	pneuma-
tycznym	siłownikiem	otwierania,		jest	sercem	rewolucyj-
nego	systemu	sprzęgania.

Dane techniczne:

•	 dostępny	również	model	niskoobsługowy	sprzęgu	
siodłowego	z	LubeTronic 1Point

•	 możliwość	montażu	na	wszystkich	wysokościach	
podpór	DIN	i	bezpośrednio	na	ramie

•	 wysokości	zabudowy	od	150	mm

•	 ECE-R55-01

•	 trzy	standardowo	montowane	czujniki	monitorują	stan	
sworznia	królewskiego,	mechanizmu	zamykania	siodła	
i	płyty	naczepy

Statek baza –
sprzęg siodłowy KKS 42

Złącze	KKS-U

Złącze	KKS-I



To	jest	właściwa	moc:	dysponując	zdalnym	sterowa-
niem	KKS	jako	centralą	dowodzenia,	kierowcy	mają	
pod	kontrolą	cały	proces	sprzęgania	i	rozprzęgania	oraz	
mają	w	polu	widzenia	wszystkie	informacje	o	stanie	
sprzęgu	aktualizowane	w	czasie	rzeczywistym.	Zmiana	
naczepy	szybko	staje	się	w	ten	sposób	rutynowym	
zadaniem.	Wystarczający	jest	krótki	instruktaż!

Dane techniczne:

•	 zdalne	sterowanie	nogą	podporową	i	sprzęgiem	
siodłowym

•	 połączenie	instalacji	pneumatycznej	i	elektrycznej	po	
naciśnięciu	przycisku

•	 komunikaty	o	statusie	i	monitorowanie	przez	czujniki	
w	czasie	rzeczywistym	

•	 inteligentna	logika	do	rutynowego	sprzęgania	
i	rozprzęgania

Inteligentna centrala dowodzenia –
zdalne sterowanie KKS

Ręczne	podnoszenie	nóg	podporowych	przeszło	do	
historii	dzięki	modułowi	KKS	E-Drive	-	osobny	silnik	
	elektryczny	napędza	mechanizm	nóg	podporowych	i	
jest	obsługiwany	przez	zdalne	sterowanie	KKS.	System	
nie	tylko	eliminuje	konieczność	ręcznej	obsługi	nóg	
	podporowych	ale	także	oferuje	oszczędność	przestrzeni	
w	naczepie.

Dane techniczne:

•	 na	bazie	sprawdzonego	typoszeregu	Modul	JOST

•	 standardowo	montowana	stopa	S	o	dużym	zasięgu	
ruchu

•	 bezobsługowa,	opatentowana,	obudowana	
przekładnia

•	 ręczna	obsługa	jest	nadal	możliwa

Teleportuj mnie –
Modul E-Drive

Zobacz, jak 
działa KKS – tutaj 
lub na stronie 
kks-futurenow.comSkanuj

Inwestycja w KKS opłaca 
się już przy sześciu objazdach 
dziennie dzięki zyskaniu nawet 
dwóch godzin! 

Zainwestuj z KKS w
przewagę nad konkurencją
Nowatorskie rozwiązania KKS w bezsprzeczny sposób zwiększają efektywność, pozwalając utrzymać 
w dłuższej perspektywie przewagę nad konkurencją na coraz ciaśniejszym rynku logistycznym. Początek 
jest bardzo prosty: w KKS można bez problemu doposażyć dowolny ciągnik i naczepę – i każdy ciągnik 
z KKS może ciągnąć także każdą naczepę bez KKS. W ten sposób stopniowo wchodzisz w nową epokę 
logistyki!

Policz to na praktycznym kalkulatorze efektywności KKS 
Opłaca	się	policzyć,	jakie	korzyści	przyniesie	KKS	–	zrób	szybki	test	na	stronie	kks-futurenow.com.

Umów się osobiście z doradcą

kks@jost-world.com



#futurenow
kks-futurenow.com
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