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  מבוא

הוא . בטיחות ונוחות, הם חסכוניּות מירבית King Longשל חברת  XMQ6996מאפייני אוטובוס התיור מסדרת 
תכונות העונות על דרישות הנוסעים  -אביזרי הידור פנימיים ומהירות גבוהה , עוצמה רבה, עים יציביםבעל ביצו

  .ועוד, עסקים, ובנסיעות תיור, בנסיעות בינעירוניות

וכן שירות ותחזוקה של אוטובוס התיור מסדרת , באשר למידע המוצג במפרטים בנושאי נהיגה והפעלה
XMQ6996  של חברתKing Long ,על תחזוקה וביצוע תיקונים , והקפד על הפעלה נכונה, נא קרא אותו בעיוןא

  . על מנת להבטיח שהאוטובוס יישמר במצב טוב, כנדרש

ואל תניח את קו אספקת המתח , ללא אישור היצרן אל תשנה את הפריסה החשמלית של הרכב :הערה חשובה
, תקין ישנה השפעה רבה על איכות השירות של הרכבלשימוש וביצוע תיקונים באופן לא . במקום שאינו מיועד לו

  .ולפיכך היצרן יפטור עצמו מאחריות לנזקים שייגרמו עקב כך

אנחנו מבטיחים . או למחלקת שימור לקוחות, בכל בעיית שירות אנא פנה לרשת התחזוקה המיוחדת שלנו
  .וכמו כן אספקת חלקים מקוריים, תחזוקה מלאה ובמועד

אנו . אנו שואפים ללא הרף להשביח את איכות מוצרינו ולשפרם, שות השונות של הצרכניםעל מנת להיענות לבק
  .לא נמסור למפרע הודעה נוספת על כל שיפור שיבוצע במוצרים

במקרה של אי התאמה בין הרכב לבין האמור בחוברת . התוכן של ספר ההוראות יכול לשמש רק לייחוס
מאחר שחלק מההתקנים והפריטים של הרכב יורכבו רק , בההפעלה יש להתייחס למצבו בפועל של הרכ

  .כתצורות אופציונליות

  : זכות סופית בנושא הפרשנות של ספר ההדרכה שמורה למרכז הטכני של היצרן

Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.  

  

  

Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.  

  

  2014 אוקטובר
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  ותיאור כולל של הרכבנתונים טכניים 
  )E3000012רכב מספר (

  
 XMQ6996Y בדגם רכ

 ISB6. 7E6 310 דגם מנוע
הזרקה , מקורר מים, צילינדרים טוריים 6, פעימות 4מנוע דיזל  סוג מנוע

 ישירה
 X 124 107 )מ"מ(מהלך בוכנה   Xקוטר צילינדר

 6700 )ל"מ( נפח מנוע
 17.3:1 יחס דחיסה

 231/2300 )ד"סל/ווט-קילו(מהירות סיבוב / הספק נקוב 
 1100/1200-1500 )ד"סל/מטרXניוטון(הירות סיבוב מ/מומנט מירבי 

ת
מידו

 

 9895 )  מ"מ(אורך כולל 
 2480 )מ"מ(רוחב כולל 
 )עד מערכת מיזוג אוויר( 3435) / עד חלון שמש( 3335 )  מ"מ(גובה כולל 

ק  5100 )מ"מ(רוחק סרנים 
ש
פ
מ

ם
גלגלי

 2154 )מ"מ(קדמיים 

 1870 )מ"מ(אחוריים 

 164 )מ"מ(מזערי  גובה גחון
 10≤ (°)זווית גישה קדמית  

 8≤ (°)זווית נטישה 
 2890/1905 )מ"מ(שלוחה אחורית  / שלוחה קדמית

 )שתי דלתות( 24-43, )דלת אחת( 24-45 )כולל נהג(מספר נוסעים מותר 

ם
קלי

ש
מ

  
 

 )כאשר מצויד במערכת חימום( 10000או  9600 )ג"ק(משקל עצמי 
 15000 )ג"ק(ירבי משקל ברוטו מ

א
לל

ס  
מ
עו

 

 )כאשר מצויד במערכת חימום( 3000או  2850 )ג"ק(עומס על סרן קדמי 
 )כאשר מצויד במערכת חימום( 7000או  6750 )ג"ק(עומס על סרן אחורי 

ס
מ
עו

א
 5000 )ג"ק(סרן קדמי מל

ם 10000 )ג"ק(סרן אחורי 
מיגי

צ

 275/70R22.5 )אחורי/קדמי(מידות צמיג 
 700 לחץ ניפוח

ם
ביצועי

 100 )ש"קמ(מהירות מירבית  
 -- )מ"ליטר לק(צריכת דלק 

  ≤ 30 (%)זווית טיפוס מירבית 

 ≥ 24 )'מ(קוטר פנייה מזערי 
 דקות 5עמידה למשך  )20%בשיפוע (כושר בלם חנייה 

ת
בולו

קי
 300 )ליטר( מכל דלק 

 19.5 )ליטר( שמן מנוע
 24 )יטרל( שמן תיבת הילוכים

 7.5 ~ 6.5 )ליטר(שמן הידראולי של הגה הכוח 
 0 )ליטר(שמן מצמד 



הרכב ותיאור כולל שלנתונים טכניים 

6

  לוחית זיהוימבוא ל

  לוחית זיהוי האוטובוס

או לחילופין לצדה של מדרגת , לוחית זיהוי האוטובוס מוצמדת לחלקה העליון של מסגרת הדלת הקדמית של הנוסעים

דגם : כגון, על גבי הלוחית רשומים נתונים רבים). אם לדגם הרכבהמיקום יכול להשתנות בהת(הנוסעים הקדמית 

המספר הסידרתי , מספר הזיהוי של כלי הרכב, נפח האוטובוס, המספר הסידרתי של האוטובוס, משקל ברוטו, האוטובוס

  .'וכו, נתוני הייצור, ההספק, דגם המנוע, המספר הסידרתי של המנוע, של השילדה

  לדההשלוחית זיהוי 

מספר הזיהוי של כלי ). או השמאלי(לדה מוצמדת למשטח אדן הדריכה שלפני הגלגל הקדמי הימני ית הזיהוי של השלוח

  .הרכב מצויין על המסגרת של אותה לוחית

  לוחית זיהוי המנוע

 מיקומו יכול להשתנות. או על הבליטה שבמשטח זה, לוחית הזיהוי של המנוע נמצאת על גבי המשטח העליון של המנוע

  .בהתאם למפעל הייצור של המנוע

כאשר גם במקרה זה המיקום יכול להשתנות בהתאם , מספר זיהוי המנוע מוטבע על צדו הימני או השמאלי של גוף המנוע

  .למפעל הייצור של המנוע
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  אבטחת איכות המוצר

י רכב חדשים שאך זה הקילומטרים הראשונים של כל 5000אנחנו מבצעים את התחזוקה הנדרשת במהלך ההרצה של 

את התפעול והתחזוקה של הרכב בקפידה על פי ההנחיות הרלבנטיות בספר המשתמשים נדרשים לבצע . צאו לשוקי

  . והיצמד להוראותיו, לצורך אבטחת איכות המוצר" מדריך למוסך"אנא עיין ב. ההדרכה

  מסמכים טכניים

  :יש לפעול על פי ספר הדרכה זה וכחלק מהמפרטים הבאים

  ספר הדרכה בנושא מערכת מיזוג האוויר        או מדריך שירות, עול המנועוראות תפה

  ספר הדרכה בנושא המחמם          ריך לתפעול תיבת ההילוכיםמד

    ספר הדרכה בנושא הצג  )CAN(ספר הדרכה בנושא רשת תקשורת הנתונים באוטובוס 

  VCD/DVDשא מערכות ווידיאו ספר הדרכה בנו    )ABS(ספר הדרכה בנושא מערכת מניעת נעילת בלמים 

  .יש לבצע התאמות בספר הדרכה זה על פי התצורה הספציפית של כלי הרכב: הערה
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  מבנה המרכב

 כללי .1
  .מבנה מרכב חצי אינטגרלי

מבנה .2

המחוברים ביניהם בריתוך על ידי צינורות פלדה בעלי , המרכב עשוי ממבנה קורות סגור של חמישה מכלולים ראשיים

וכן גם פשטות , התנגדות לכפיפה, התנגדות לפיתול, קשיחות מבנית גבוהה: היתרונות של מבנה זה הם. חתך מרובע

כל הרכב עובר טיפול שטח מסוג אלקטרופורזה על מנת להבטיח הידבקות טובה של הציפוי על . יחסית של הייצור

  .ועמידות גבוהה כנגד קורוזיה, חלקי המתכת

 עיצוב פנים .3

המשמש גם , ומכוסה בשטיח עור מונע החלקה ובעל חיכוך נמוך, פלדה ועץ, משולב של פחהרצפה עשויה ממבנה 

  .כמבודד רעש איכותי

 חלונות .4

השמשות האחוריות . המודבקת למקומה, השמשה הקדמית בצורת היפרבולואיד עשויה זכוכית רבודה תלת שכבתית

עים בתנועה סיבובית או מחליקים בקו ישר ועשויים חלונות הצד נ. ומודבקות אף הן למקומן, עשויות מזכוכית מחוסמת

  .והוא קבוע למקומו, חלון הנהג מחליק בקו ישר. מזכוכית מחוסמת

 תא המטען  .5

.תא המטען הוא רוחבי ובעל דלתות אלומיניום

 מושבים .6

  . .וחגורת בטיחות בעלת שלוש נקודות עיגון, בעל משענת גב גבוהה Q15-2 מסוגמושב מתכוונן : מושב נהג

  .בעלי משענת גב גבוהה וחגורות בטיחות, KE-1מודל  מושב מתכוונן: מושבי נוסעים

 אביזרי עזר פנימיים .7

צדדיים מהודרים -מדפי אחסון דו, חלון מילוט למקרה חירום, פטיש ביטחון, מגן שמש, הרכב מצויד בשעון אלקטרוני

, צג, DVDמערכת , טלוויזיה בצבעים, נורת קריאהמ, רושם נתוני הנסיעה, צג נסיעה לאחור, מושב למדריך, Hמסוג 

  .ועוד, מצית

מערכת מיזוג אוויר .8

  .KING LONGמערכת מיזוג אוויר עילית תוצרת 

  .KING LONGקירור תוצרת /התקן הפשרה לחימום: מפשיר

  Webastoמערכת חימום תוצרת : מערכת חימום
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דלת .9

  .ונפתחת כלפי חוץ מופעלת שלט רחוק, דלת פניאומטית עשויה מאלומיניום

מהירות , כאשר תנועות הסגירה והפתיחה שקטות, הדלת תוכננה על פי ידע מתקדם בתחום האוירודינמיקה

  .נעילת הדלת אמינה ובעלת מנגנון למניעת מעצורים. ובטיחותיות

  בסיסית הפעלה  .א

א מותקן בצד ימין של לוח והו, צלילים פנימי-האחד הוא מתג. ישנם שני מתגים חשמליים לבקרת תנועת הדלת  )1

 .שני המתגים יכולים לשלוט בדלת .השני חיצוני והוא מופעל בשלט רחוק. המחוונים של הנהג

 ניתן לפתוח את הדלת באמצעות מתג החירום הפנימי) OFF(כאשר המעגל החשמלי נמצא במצב מנותק   )2

במקרה חירום .בהתאמה, לת הנוסעומבחוץ מאחורי ד, מותקן בפתח הכניסההפנימי מתג החירום . והחיצוני

 . סובב את המתג והדוף את הדלת על מנת לפותחה

נגיעה באחד מהמתגים החשמליים תגרום לדלת להיפתח בתנועה חרישית . במצב רגיל הדלת סגורה  )3

, נגיעה נוספת באחד מהמתגים תגרום לדלת להיסגר. כאשר במקביל נורת המדרגה תאיר, במהירות קבועה

.לאחר שהדלת חוזרת למצבה הקודם נורת המדרגה כובה. חרישית ובמהירות קבועה שוב בתנועה

הערות  .ב

 .הפעלת השלט רחוק של הדלת אפשרית רק כאשר בלם החנייה משולב למצב חנייה  )1

 .ניתן לפתוח את הדלת רק אם הנעילה המכנית החיצונית משוחררת  )2

.לפני לחיצה על מתג הדלת, או פתוח לגמרי ,כדי למנוע זעזוע ודא שהדלת במצב סגור לגמרי  )3

  .קבות בקשות של הלקוחות לשינוי התצורהכולה להיות שונה מהמתואר לעיל בעתצורת הרכב י: שים לב
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  סביבת העבודה של הנהג

 ידית בלם חניייה .1

 שקע טעינה .2

 מתגי נדנד .3

 ידית הפעלת תאורה .4

לחצן בקרת מראה פנימית .5

 לוח מחוונים .6

 גלגל הגה .7

 הפעלת המגבידית  .8

 צג נסיעה לאחור .9

  )VDOמערכת (רושם נתוני נסיעה  .10

 לוח מחוונים בקרת החימום .11

 לוח בקרת מערכת מיזוג אוויר .12

 לוח הפעלת תיבת הילוכים .13

 מתגי נדנד .14
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7
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8
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Callout
6
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Callout
5

shaul.reiss
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4
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3
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2
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Callout
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shaul.reiss
Callout
9
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shaul.reiss
Callout
12
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  )Siemensתוצרת חברת ( לוח המחוונים 
  

  
  

 תיאור מחוון 'מס

 ראהאו להת, ABSהנורית מאירה בזמן פעולת מערכת  ABSנורית חיווי  1

 הנורית מאירה כאשר אור הדרך מופעל )אור גבוה(נורית חיווי אור דרך  2

 הנורית תהבהב בפנייה שמאלה או כאשר מתג חירום מופעל נורית חיווי לפנייה שמאלה 3

נורית התראה על תקלה  4

 חמורה

 )1.1 סעיףראה (הנורית מאירה בזיהוי תקלה חמורה במערכת החשמלית 

 )1.2 סעיףראה (הנורית מאירה בזיהוי תקלה כלשהי במערכת החשמלית  תקלה נורית התראה על 5

 או כאשר מתג חירום מופעל, הנורית תהבהב בפנייה ימינה נורית חיווי לפנייה ימינה 6

 או להתראה, הנורית מאירה בזמן פעולת מערכת ההאטה נורית מערכת ההאטה 7

  נורית בלם חנייה 8

 או כרטיס נהג חסר, לת תקשורתתק DTCOנורית התראה  9

נורית התראה על מהירות מנוע  10

 גבוהה מדי 

 יש להחליף הילוך או להאט את האוטובוס

 לחץ לאיפוס מרחק הנסיעה מתג איפוס מרחק נסיעה 11

 LCDלחץ להתאמת התאורה של צג  LCDמתג תאורת צג  12

 מורה את כמות הדלק שנותרה במכל מד דלק 13

 מורה את טמפרטורת נוזל הקירור של המנוע ורת נוזל קירורמד טמפרט 14

  LCDצג  15

 מורה את מהירות המכונית מד מהירות 16

 מורה את מהירות המנוע מד מהירות מנוע 17
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  מצבי תקלה חמורה
לא  מצבר, מפלס נוזל קירור נמוך, EBSנורית אדומה מערכת , ECASנורית אדומה מערכת , EDCנורית אדומה מערכת 

מפלס תמיסה , טמפרטורת נוזל קירור גבוהה, 1/2 לחץ נוזל בלמים נמוך, רפידות בלמים שחוקים, )לאחר התנעה(נטען 

  ).לאחר התנעה(לחץ שמן מנוע נמוך , טמפרטורת תא מנוע גבוהה, קטליטית נמוך

  

 כללייםמצבי תקלה 
נורית צהובה מערכת , ECASית צהובה מערכת נור, חסימה במסנן אוויר, ASRתקלת מערכת , פטיש ביטחון לא במקומו

EBS ,לחץ שמן הגה הכוח נמוך, מפלס שמן הגה הכוח נמוך, נמוך) בשירותים(מפלס מי הדחה , דלת אחורית פתוחה ,

  .תקלת תקשורת, תקלת תאורה, DMIתקלת מערכת , מפלס דלק נמוך

  
  



  הוראות הפעלה  

13 

  הוראות הפעלה

  תיאור המכשירים

 LCDתצוגת   .1
  :תיאור מפורט ניתן להלן. והתצוגות על גבי הצג יתחלפו אחת אחר השנייה על פי הסדר, לחץ על מתג הדפדוף

  

 מידע בזמן נסיעה  1.2

  ):1תמונה (כאשר האוטובוס נמצא בנסיעה תופיע תצוגה  זו 

  

  מידע בזמן נסיעה – 1תמונה 
  

 משמעות סמל משמעות סמל

 
ראה סעיף (מידע בנושא תיבת ההילוכים 

1.2.1( 
 וושת האצהמצב ד

 
 )1.2.3ראה סעיף (מתח מערכת החשמל   )1.2.2ראה סעיף ( נוכחי שעון זמן

 )1.2.7ראה סעיף (מצב דלת קדמית 
 

 חימום מוקדם

 
 )1.2.7ראה סעיף (מצב דלת אמצעית 

 
בקשת נוסע מתא נוסעים / בקשת נוסע לשירות

 )1.2.9ראה סעיף (

 )וםצבע אד(תקלת מנוע  תקלת מאוורר 

 
 )מסומנת בנורית צהובה(תקלת מנוע  אלומה גבוהה מאירה

 
 תקלת מנוע פנס ערפל קדמי מאיר

 
 פנס ערפל אחורי מאיר

 
אל תתניע את המנוע כל זמן (המתנה להתנעה 
 )שסמל זה מוצג

 
 EBSלמערכת ) צבע אדום(התראה  אור בלם מאיר

 נעילת ציר הרמה
 

 EBSערכת למ) צבע צהוב(התראה 
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 משמעות סמל משמעות סמל

 
 )1.2.8ראה סעיף ( ECASמצב מערכת  מפלס שמן הגה נמוך

 
 לחץ שמן הגה נמוך

 
התראה על תקלת טעינה אם (מצבר לא ניטען 

 )הסמל מואר אחרי ההתנעה

 (98°C=<) טמפרטורת נוזל קירור גבוהה 
 

 1הפס מציג את לחץ האוויר במעגל 

 2הפס מציג את לחץ האוויר במעגל  ל הקירור נמוךמפלס נוז

 
לא ניתן להתניע את (דלת אחורית פתוחה 

  )המנוע
 הפס מציג את לחץ שמן המנוע

 
הפס מציג את כמות הנוזל שנותרה במערכת  רפידות בלמים שחוקות

SCR 

   פטיש ביטחון לא במקומו

  
  

 פעולה שהנהג נדרש לבצע משמעות נורית

מפרטורת גזי הפליטה לאחר תהליך הסינון גבוהה ט
 מהרגיל

 לא נדרשת פעולה

 
רמת הפיח במסנן החלקיקים של גזי הפליטה 

)DPF (הגיעה לשלב הסתימה הראשונית.  
 .אירע 2639קוד תקלה מספר 

במידה , במידת האפשר בצע נסיעה על כביש מהיר
ואין אפשרות לחץ על כפתור חידוש מסנן 

 .החלקיקים

 
רמת הפיח במסנן החלקיקים הגיעה לדרגת חומרה 

  .בינונית
  .מומנט המנוע פחת
 .אירע 1921קוד תקלה מספר 

במידה ואין , מיד בצע נסיעה על כביש מהיר
 .אפשרות לחץ על כפתור חידוש מסנן החלקיקים

 
  .רמת הפיח במסנן החלקיקים עלתה מעבר למותר

ב באופן יזום או במצ(אפשרות ההחזרה לכשרות 
  .תבוטל) נייח

  .ד"סל 1200 -מהירות הסיבוב של המנוע תופחת ל
 .אירע 1922קוד תקלה מספר 

 .סע למרכז השרות הקרוב הפחתת ביצועים מנוע

  
  

 תצוגת תיבת ההילוכים  1.2.1

 

  תיבת הילוכים במצב סרק  

  

  תיבת הילוכים במצב נסיעה לפנים  

  

  תיבת הילוכים במצב נסיעה לאחור  
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 שעון  1.2.2

  .DTCOממערכת המידע עבור השעון מגיע 

  

 מתח חשמלי  1.2.3

  .מתח האלטרנטור כאשר המנוע פועלאו , מצבר כאשר האלטרנטור אינו פועלהערך המוצג הוא מתח ה

  

 מצב דוושת ההאצה  1.2.4

  0-100%: התחום המוצג

  

 לחץ שמן מנוע  1.2.5

  .0הלחץ הוא  לפני התנעה. של המנוע  ECUהמידע על לחץ השמן מגיע ממערכת 

  

 לחץ אוויר במערכת הבלמים  1.2.6

  מתייחס ללחץ במערכת הבלמים הקדמית 1מעגל 

  מתייחס ללחץ במערכת הבלמים האחורית 2מעגל 

  הסמל הופך אדום כאשר הלחץ נמוך מדי או כאשר החיישן במצב פתוח
  

   מצב הדלת  1.2.7
 

  הדלת פתוחה –צבע ירוק  
  

  פתוח ) הפנימי או החיצוני(מכסה מתג החירום  –צבע צהוב  
  

  הידית במתג החירום נעה –צבע חום  
  
  

 )מערכת מתלה מבוקרת מחשב( ECASמצב מערכת   1.2.8
  

 בהטיית צד  ECASמערכת   מוגבהת ECASמערכת   

 ECASתקלה חמורה במערכת    ECASתקלה כלשהי במערכת   

  
 

  בקשה לקבלת שירות  1.2.9
  

 בקשת נוסע מתא הנוסעים   בקשת נוסע לקבלת שירות  
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 תצוגת תקלה  1.3
  

  

  מידע טקסטואלי על תקלה – 2תמונה 

  

בלחיצה על מתג , שמופיעה מיד לאחר תצוגת המידע על הנסיעה, במידה שקיימת תקלה באוטובוס ניתן להגיע לתצוגה זו

  .החלפת התצוגה
  
  

  :תיאור

  

  סמל המערכת שבה קיימת התקלה  

  

  התקלהתיאור מפורט של   :טקסט

  

  :התקלות שיכולות להופיע בתצוגה

 תקלות תקשורת :EDC ,EBS ,TCO ,AC , צומת קדמי)Front node ( , צומת עליון)Top node( , צומת תא נהג

)Cabin node( , צומת אחורי)Rear node( 

 אלומה גבוהה : תקלות תאורה)high-beam( , אלומה נמוכה)low-beam( , אור אחורי)reverse light( , פנס ערפל

 ).turning light(אור פנייה , )brake light(אור בלם , rear fog light)(פנס ערפל אחורי  , )front fog light(קדמי 

 חיישן לחץ שמן פתוח במעגל הבלימה : תקלות אחרות)brake circuit pressure open-load ( , חיישן דלק פתוח

)fuel-sensor open-load( , גבוהה מדי טמפרטורת תא מנוע)Engine cabin too hot( , רפידות בלם שחוקות

)worn brake shoes (1-6)( , מפלס דלק נמוך)fuel level low( , מפלס מי הדחה בשירותים נמוך  

)water in toilet level low( , חסימה במסנן אוויר)air filter block .( 
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  DM1אבחון תקלה   1.4

  

 DM1תצוגת  – 3תמונה 
  

היחידה המאובחנת חייבת לתמוך ברשת . DM1תשלח הודעת ) ECU(זו תופיע כאשר אחת מיחידות הבקרה תצוגה 

  .SPN-FMIולספק קוד , )CAN(תקשורת הנתונים 

  )SPN -מ(הרכיב שבו אובחנה התקלה : 1שורה 

  )FMI -מ(מצב תקלה : 2שורה 

  )EDC ,EBS ,AC: לדוגמא(שם יחידת הבקרה ששולחת את ההודעה : ECUשורת 

  FMI -ו  SPNהצירוף של: SPN-FMIשורת 

  .סמל זה משמעו שהתקלה המוצגת אינה האחרונה 

  .שאר הסימנים המופיעים בתצוגה קבועים

  

 נתוני מערכת מיזוג האוויר  1.5
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  .והתקשורת תקינה, כאשר מערכת מיזוג האוויר פועלת, תצוגה זו תופיע

A/C mode )מצב אוטומטי; קרח/מפשיר אדים; קירור; אוורור: וצג בהמשך יכלולהמידע שי -)מצב מערכת מיזוג האוויר ;

  )OFF(מצב סגור 

Set temp  :הטמפרטורה המוגדרת במערכת  

Room temp :הטמפרטורה השוררת בתוך האוטובוס  

Outer temp :הטמפרטורה החיצונית  

Evap_speed )( מצב סגור: המידע שיוצג בהמשך יכלול -) מהירות האידויOFF( ;בוהה ג)HIGH( ; בינונית)MID( ; נמוכה

)LOW(  

Fan_speed )( מצב סגור: המידע שיוצג בהמשך יכלול -)מהירות מאווררOFF( ; גבוהה)HIGH( ; נמוכה)LOW(  

תצוגת אזהרה לטמפרטורה גבוהה בתא מנוע  1.6

ת על מנ. רה יופיע על הצגגובה הטמפרטו .תצוגה זו תופיע באופן אוטומטי 85°C -אם טמפרטורת תא המנוע גבוהה מ

  .ללחוץ על מתג החלפת תצוגהלעבור לתצוגת נסיעה הנהג חייב 

מצבי התראת זמזם  1.7

  נמוך 1לחץ שמן בלם במעגל 

  נמוך 2לחץ שמן בלם במעגל 

 מפלס נוזל קירור נמוך 

 פטיש ביטחון אינו במקומו 

 טמפרטורת תא מנוע גבוהה 

  כאשר המנוע פועל(לחץ שמן מנוע נמוך(

 שת שירותבק 

 פנייה ימינה 

 פנייה שמאלה 



 הערות פונקציה צבע שם מתג

 לבן תאורת פנים
לחיצה על החלק העליון: תאורת פנים 

 מופעלת,
 לחיצה על החלק התחתון: תאורת פנים כובה

 לבן מהבהב חירום
כאשר יש תקלה הפעל את המתג וכל נוריות 

 הרכב יוארו

 לבן תאורת תא מטען
 לחיצה על החלק העליון: הנורית מוארת,
 לחיצה על החלק התחתון: הנורית כובה

 (לשימוש חובה ברז חימום
 )בעת הפעלת פנל חימום

 לבן
 לחיצה על החלק העליון: המקרן מופעל,

לחיצה על החלק התחתון: פעולת המקרן 
 מופסקת

בכדי השתמש במתג 
 להפעיל חימום 

 לבן מאוורר
 לחיצה על החלק העליון: המאוורר מופעל,

לחיצה על החלק התחתון: פעולת המאוורר 
 מופסקת

 לבן אחוריים פנסי ערפל 
 לחיצה על החלק העליון: הפנסים מוארים
 לחיצה על החלק התחתון: הפנסים כובים

 לבן קדמייםפנסי ערפל 
 לחיצה על החלק העליון: הפנסים מוארים
 לחיצה על החלק התחתון: הפנסים כובים

 לבן הרמת/הורדת הרכב
 לחיצה על החלק העליון: הרכב מתרומם,

 לחיצה על החלק התחתון: הרכב יורד
השתמש במתג זה רק 

 כאשר הרכב עומד

 לבן מפשיר אדים
הקדמי  חמם החלוןמלחיצה על החלק העליון: 

 מופעל
 חמם החלוןמלחיצה על החלק התחתון: פעולת 

 מופסקתהקדמי 

 לבן מנורת קריאה
מנורת הקריאה לחיצה על החלק העליון: 

 דולקת
 מנורת הקריאהלחיצה על החלק התחתון: 

 הכוב
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 לבן צופר
האוויר  צופרלחיצה על החלק העליון: 

 ,מופעל
החשמלי  הצופרלחיצה על החלק התחתון: 

 מופעל
מתג מגדש הטורבו בעל 

 ריה המשתנהטהגיאומ
לחיצה על החלק העליון: מפעיל פונקציה  לבן

 בלם מנוע,
 פעולת מופסקת לחיצה על החלק התחתון:

 מנורותמתג ראשי של 
 להסעת תלמידים

האור באוטובוס  לחיצה על החלק העליון: לבן
 להסעת תלמידים דולק,

האור באוטובוס  לחיצה על החלק התחתון:
 להסעת תלמידים כובה

 לבן מתג נורת מושב נהג
נורת מושב נהג  לחיצה על החלק העליון:

 מאירה
נורת מושב נהג  ן:תחתולחיצה על החלק ה

 כובה

מתג הטיית הצד של 
 האוטובוס

 לבן
הטיית הצד של  לחיצה על החלק העליון:

 האוטובוס מופעלת,
 : פעולת הטייתלחיצה על החלק התחתון

 האוטובוס מופסקת הצד של
מתג הפעלת מערכת 

ECAS  מערכת מתלה)
 ממוחשבת)

האוטובוס עולה  לחיצה על החלק העליון: לבן
 2לגובה מספר 

האוטובוס יורד  לחיצה על החלק התחתון:
 למצב נסיעה

מעבר למערכת  לחיצה על החלק העליון: לבן אבחוןמתג ברירת מערכת 
 אבחון

 לבן דלת נוסעים קדמית
כדי לפתוח את  ון:תחתלחיצה על החלק ה

 דלת הנוסעים הקדמית,
כדי לסגור את  לחיצה על החלק העליון:

 הדלת

 לבן דלת נוסעים אחורית
כדי לפתוח את  ון:תחתלחיצה על החלק ה

 דלת הנוסעים הקדמית,
כדי לסגור את  לחיצה על החלק העליון:

 הדלת

 לבן נסיעה במהירות שיוט
פונקצית השיוט  לחיצה על החלק העליון:

 פעילה
לחיצה על החלק התחתון: פונקצית השיוט 

 אינה פעילה

המלצתנו למשתמש 
היא לא להפעיל מתג 

 זה

לחיצה מפעילה את מטף כיבוי האש (תא  אדום לחצן מטף כיבוי אש
 מנוע)

 לבן מתג הפעלת הטלוויזיה
 הפעלת הטלוויזיה לחיצה על החלק העליון:

 כיבוי הטלוויזיה לחיצה על החלק התחתון:

 לבן סוכך שמש חשמלי
 סוכך השמש יורד לחיצה על החלק העליון:

סוכך השמש  ן:תחתולחיצה על החלק ה
 עולה

 הגדרות שיוט לבן הגדרות שיוט
המלצתנו למשתמש 

היא לא להפעיל מתג 
 זה
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מתג נעילה במצב 
 משופע 

הפעלת מתג במצב  לחיצה על החלק העליון: לבן
 משופע,

מתג ביטול פעולת  ן:תחתולחיצה על החלק ה
 במצב משופע.

מתג החזרה לכשרות של 
גזי מסנן החלקיקים ב

 )DPFהפליטה (

 מופעלפעולת המסנן  לחיצה על החלק העליון: לבן

פעולת המסנן  ן:תחתולחיצה על החלק ה
 מופסק

לפני ביצוע ההחזרה לכשרות 
במצב נייח הרכב צריך לעמוד 

 בתנאים שלהלן:
 דולקת DPF. נורת 1
 . המנוע במהירות סרק2
. ידית הילוכים במצב ביניים 3

 ("ניוטרל")
דוושת בלם . דוושת מצמד, 4

 ודוושת ההאצה משוחררות
 . בלם חנייה מופעל5

מתג למניעת ההחזרה 
 PDFלכשרות של מסנן 

ההחזרה לכשרות של  לחיצה על החלק העליון: לבן
 המסנן נמנעת,

ההחזרה לכשרות  ן:תחתולחיצה על החלק ה
 של המסנן מתאפשרת

לאחר לחיצה על החלק 
העליון של המתג פעולת 

ההחזרה לכשרות לא תפעל. 
המנע מהפעלה ממושכת של 

פונקציה זו כדי למנוע מקוד 
 התקלה להופיע. 

 לבן חיטוי
 החיטוי מופעל, לחיצה על החלק העליון:

לחיצה על החלק התחתון: פעולת החיטוי 
 מופסקת.

 לבן מתג אוויר צח
הזרמת אוויר צח  לחיצה על החלק העליון:

 לאוטובוס,
לחיצה על החלק התחתון: הפסקת ההזרמה 

 של אוויר צח לאוטובוס.

 מתג שסתום החימום
 שמשה קדמית

סגירת השסתום  לחיצה על החלק העליון: לבן
 לחימום המים,

תחתון: פתיחת השסתום לחיצה על החלק ה
 לחימום המים, בחלקו הקדמי של הרכב.

מתג בורר למצבי הילוך 
 נמוך)-(גבוה

 , ECOהפעלת מתג לחיצה על החלק העליון: לבן
הפעלת מתג  ן:תחתולחיצה על החלק ה

POWER. 

הוראות הפעלה  



נוריות הפנל  1תור . מתג הפעלת פנל החימום: בלחיצה על כפ1
 . תנדלקות או כוב

המערכת  2. הגדרת מצב ידני/אוטומטי: בלחיצה על כפתור 2
עוברת ממצב אחד לשני. כאשר הכפתור מורה על מצב אוטומטי 

)AUTO שסתום המים נפתח, ופעולת החימום נמשכת כל זמן (
 (MANUAL)שטמפרטורת האוויר היא מתחת לטמפרטורה הרצויה שהוגדרה. כאשר הכפתור מורה על מצב ידני 

 מוארת, ושסתום המים נשאר במצב פתוח באופן קבוע. WATER VALVEנורית החיווי 

, ובו זמנית לחץ על 3פרטורה לערך מסוים לחץ על כפתור . קביעת הטמפרטורה הרצויה: אם ברצונך לכוון את הטמ3
 עד שהטמפרטורה הרצויה תופיע על גבי הצג. 5או  4כפתורים 

 לבן מתג חלון הנהג
 שמשת החלון עולה, לחיצה על החלק העליון:

שמשת החלון  ן:תחתולחיצה על החלק ה
 יורדת.

 לבן מתג הפשרת חלון הנהג
חלון הנהג  הפשרת לחיצה על החלק העליון:

 מופעלת,
פעולת הפשרת לחיצה על החלק התחתון: 

 חלון הנהג מופסקת.

 לבן מתג הפשרת מראה פנימית
המראה  הפשרת לחיצה על החלק העליון:

 הפנימית מופעלת
הפשרת  פעולתלחיצה על החלק התחתון: 
 המראה הפנימית מופסקת

 פונקציה צבע נורית חיווי
 אדום

 חיווי שדלת תא המטען השמאלי פתוחה

 חיווי שדלת תא המטען הימני פתוחה אדום

 אדום
תרעה שטמפרטורת השמן בתיבת הצליל 

 ההילוכים היא מעל למותר

 תרעה על תקלה בתיבת ההילוכיםהצליל  אדום

הוראות הפעלה  
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  )KING LONG A/Cתוצרת (מערכת מיזוג האוויר 

  )SK-17-1לוח בקרת מיזוג אוויר (הפעלה 

נוריות חיווימתגי שליטה ובקרה

  מתג הפעלה  

  מתג הצגת נתונים  

  ברירת מהירות האווירמתג   

  מתג הזרמת אוויר צח  

  מתג הגדלה  

  הקטנה מתג  

  מהירות אוויר גבוהה

  מהירות אוויר בינונית

מהירות אוויר נמוכה

  קירור

  הגדרת טמפרטורה

  אוויר צח

 התראת לחץ

  תצוגת טמפרטורה
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  הפעלה מלוח בקרה

כיצד להשתמש במזגן האוויר  .1

התנע את מנוע האוטובוס  .א

  .לחץ על מתג ההפעלה   .ב

.הטמפרטורה הזו תישמר על ידי המערכת. יהקבע את הטמפרטורה הרצו  .ג

  .ה אחתילמשך שני להפסקת פעולת הקירור לחץ שנית על מתג ההפעלה   .ד

 .עצור את היחידה  .ה

הגדרת הטמפרטורה  .2

 .נמוכה מהטמפרטורה בתוך האוטובוס) המוגדרת בה(המערכת תתחיל לקרר אם הטמפרטורה הרצויה  -קירור 

  .גבוהה או שווה לטמפרטורה בתוך האוטובוס) המוגדרת בה(מפרטורה הרצויה המערכת תפסיק לקרר אם הט

 בקרת הטמפרטורה  .3
  ℃20 -ל℃25 -כיצד לשנות את הטמפרטורה הרצויה מ: הדגמה

על גבי הצג תופיע הטמפרטורה המוגדרת כעת . הנורית להגדרת הטמפרטורה הרצויה תאיר בלחיצה על מתג 

לחץ שנית על מתג ). ℃20(עד לקבלת הטמפרטורה הרצויה החדשה    -ו  מתגים הלחץ על . במערכת

שניות תופיע הטמפרטורה המוגדרת החדשה על גבי  5ולאחר , הנורית להגדרת הטמפרטורה הרצויה תיכבה. 

  .הצג

  :שים לב
  40.0℃עד  15.0℃: טווח הטמפרטורות הרצויות שאותן ניתן להגדיר הוא

  40.0℃עד  -40.0℃: ג הואטווח הטמפרטורות על גבי הצ

בחירה ידנית של  כמות האוויר המוזרמת   .4
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  .והיא תלך ותגדל עם כל לחיצה, כמות האוויר תהיה בהתחלה נמוכה בלחיצה על מתג ההפעלה 

  

 בחירה אוטומטית של כמות האוויר המוזרמת   .5

. ה אוטומטית של כמות האווירשניות תפעיל את המערכת לבחיר 2למשך   -ו לחיצה במקביל על המתגים 

 במצב זה נורית החיווי . כמות האוויר שהמערכת תבחר תהיה בהתאם לטמפרטורת האוויר בתוך האוטובוס

  .יצא זמנית מכלל פעולה ומתג ברירת מהירות האוויר , שנמצאת למעלה בצד ימין תאיר

. חירה האוטומטית של כמות האווירשניות תפסיק את הב 2למשך    -ו לחיצה נוספת במקביל על המתגים 

  .יחזור לפעול ומתג ברירת מהירות האוויר , תיכבה נורית החיווי 

  

 אופן בחירת כמות האוויר המוזרמת על ידי המערכת האוטומטית  .6

  .℃26.5 -טמפרטורת האוויר בתוך האוטובוס גבוהה או שווה ל –כמות אוויר גבוהה 

  .℃26-℃24.5אוויר בתוך האוטובוס היא בתחום טמפרטורת ה -כמות אוויר בינונית 

  .℃24 -טמפרטורת האוויר בתוך האוטובוס נמוכה או שווה ל -כמות אוויר נמוכה 

  .שניות 30עם שינוי טמפרטורת האוויר באוטובוס זמן המעבר ממצב אחד לשני יהיה 

  

 שיטת בקרת הטמפרטורה  .7

  ).הגדרה קבועה(, 2℃הוא  (DIF)הטמפרטורה  הדיוק של מערכת בקרת: כיבוי/כשמשתמשים במצב הפעלה

  . 25℃הטמפרטורה הרצויה שהוגדרה במערכת היא , 2℃הוא ) DIF(הדיוק של מערכת בקרת הטמפרטורה : לדוגמא

  :30℃טמפרטורת האוויר בתוך האוטובוס היא כאשר 

  .25℃- פעולת הקירור תיפסק כאשר טמפרטורת האוויר בתוך האוטובוס תרד ל

  . ומעלה 27℃-תתחיל שנית כאשר טמפרטורת האוויר בתוך האוטובוס תגיע ל פעולת הקירור 

 30יה בפעולות הבאות הוא זמן ההשה. שניות 10הוא ) הקירור הפסקת פעולת(יה בפעולה הראשונה זמן ההשה

  .שניות
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 קירור בעוצמה גבוהה  .8
. ℃2 -ורת האוויר בתוך האוטובוס גבוהה מפעולת תחזוקה זו מבוצעת בעונה שבה מזגן האוויר אינו בפעולה וטמפרט

פעולה זו תבוצע . תוך ניצול הלחץ שנוצר בזמן פעולתו, המטרה היא להזרים שמן אל טבעת האטימה שעל ציר המדחס

  .דקות 10פעם או פעמיים בכל חודש למשך 

הדרך לבצע קירור בעוצמה גבוהה  .9

  הטמפרטורה שתופיע על גבי הצג . על מתג  שניות 5לחץ למשך , 15℃כאשר הטמפרטורה המוגדרת היא 

עם סיום . תאירנורית החיווי של הקירור, מספר שניות לאחר תחילת פעולת הקירור בעוצמה גבוהה. ℃2תהיה 

  .℃22 -מחזור אחד של קירור תחזור הטמפרטורה המוגדרת ל

 טמפרטורת ההפשרה. 10

  .או  עם הלחיצה על המתגים , 2ההפשרה  או טמפרטורת, 1תופיע טמפרטורת ההפשרה   LCD-על צג ה

  .תהבהב בזמן פעולת ההפשרה  LCD- הנורית שמתחת לצג ה. 11

  תצוגת טמפרטורת ההפשרה

  :שים לב

ומאוורר , יפסיקו את פעולתם) COND(והמעבה ) COMP(כאשר המערכת במצב הפשרה מאווררי המדחס   )1

 .יפעל באופן רגיל) EVA(המאייד 

, ℃1-כאשר טמפרטורת החיישן היא ) ON(פעולת ההפשרה תחל . שרה מבוקרת באופן אוטומטיפעולת ההפ  )2

.℃8כאשר הטמפרטורה היא ) OFF(ותיפסק 

זרמת אוויר צח  .12

ומשך הזמן המוגדר , Vnהסימן   יופיע על הצג   שניות על מתג  5בלחיצה של 

בדרך כלל (דקות  1-60בתוך תחום של   -ו גי ניתן לשנות את משך הזמן על ידי לחיצה על מת. לפעילותו

והמערכת תאשר זאת באופן , שניות 5או המתן , לאישור משך הזמן לחץ על מתג ). דקות 10הזמן המוגדר הוא 

  .אוטומטי
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ניתן לשנות את משך הזמן . ואת משך הזמן המוגדר לפעולתו VFיופיע על הצג הסימן  בלחיצה נוספת על מתג 

לחץ על מתג ). דקות 30בדרך כלל הזמן המוגדר הוא (דקות  1-60בתוך תחום של   -ו על ידי מתגי 

  .שניות והמערכת תאשר זאת באופן אוטומטי 5או המתן , לאישור משך הזמן

  :שים לב

אחרת המערכת תמשיך לפעול על פי ההגדרות , תחוללא  VENTלאחר הכנסת ההגדרות החדשות לחץ על מתג

  .הקודמות

  .ם ניתן לשנות רק פרמטר אחדבכל פע

בדיקת מתח חשמלי. 13

על גבי הצג  לחץ על מתג . על גבי הצג יופיע המתח שעל מזגן האוויר  .שניות 10למשך  לחץ על מתג 

כאשר המזגן הוא (ויופיע מתח האלטרנטור של מזגן האוויר , לחץ על מתג . יופיע הקו האדום של לוח ההפעלה

אם מזגן האוויר ). כלומר מתח האלטרנטור של האוטובוס, רק מתח הקו האדום של לוח ההפעלהללא אלטרנטור יופיע 

  .שניות טמפרטורת האוויר באוטובוס 5תופיע על גבי הצג לאחר , אינו בפעולה במהלך בדיקה זו

בדיקה ואיפוס. 14

הפעולה המצטבר של מזגן  על גבי הצג יופיע זמן. כאשר המזגן אינו בפעולה, שניות 12למשך   לחץ על מתג 

  .שניות נוספות תוצג טמפרטורת האוויר בתוך האוטובוס 5לאחר . האוויר

כאשר המזגן , שניות 2למשך    -ו לצורך איפוס מונה שעות פעולת המזגן לחץ במקביל על שני המתגים 

  .בפעולה

  : שים לב

כיבוי של המזגן והעברת לוח ההפעלה  לאחר כל. חישוב זמן העבודה המצטבר של מזגן האוויר מבוצע בשעות

בנוסף מזגן האוויר בודק ומאפס את מונה השעות בכל מצב של . מתעדכן זמן הפעולה המצטבר שלו OFFלמצב 

  .תקלה חמורה
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  )Webastoתוצרת (מחמם -פעולת הקדם

כללי  .1

השעון הדיגיטלי הרגיל מאפשר לך לקבוע את תחילת 

   .ימים מראש 7פעולת החימום 

אך רק , זמנים שונים לתחילת הפעולה 3וכל לתכנת ת

  .אחת מהן תוכל להיות פעילה

  .השעון הדיגיטלי הרגיל כולל פונקציה של צלצול השכמה

השעון מורה את השעה , כאשר מנוע האוטובוס פועל

   .ואת היום בשבוע

  .התצוגה והמתגים מוארים, כאשר המחמם מופעל

 .גבי התצוגה מהבהבים לאחר חיבור ספק הכוח כל הסמלים על

  במצב זה יש להגדיר את השעה

   .והיום בשבוע

 הפעלה  .2

ניתן לקבוע את כל הערכים בסמלים המהבהבים באמצעות 

  .10-ו 9מתגים 

הזמן המוצג , שניות 5אם אף אחד מהמתגים לא נלחץ למשך 

  .ישמר בזיכרון

נוהל , מופעלים למשך יותר משתי שניות 10-ו 9אם מתגים 

  .המהיר של הזמן נכנס לפעולה הכוונון

כאשר המחמם נמצא במצב עבודה , אם מנוע האוטובוס מדומם

יופיע על , דקות 15, זמן העבודה שנותר למחמם לעבוד, רציפה

  .והמחמם ימשיך לעבוד למשך פרק זמן זה, גבי הצג

הדלקת המחמם  .3

  ).מצב חימום רציף( 8על ידי לחיצה על מתג : באופן ידני

  .כנות זמן תחילת העבודה של המחמםעל ידי ת: ומטיבאופן אוט

כיבוי המחמם  .4

  .8על ידי לחיצה על מתג : באופן ידני

  .לאחר שחלף זמן הפעולה שהוגדר : באופן אוטומטי

. כנות זמן הפעולה שנותרעל ידי ת: במהלך פעולת החימום

 הגדרת הזמן והיום בשבוע  .5

. 10-ו 9כאשר תצוגת השעה מהבהבת  כוון את השעון באמצעות מתגים . למשך יותר משתי שניות 6לחץ על מתג 

.  כאשר נורית חיווי היום בשבוע מהבהבת כוון את היום המתאים

 הצגת השעה  .6

  .6לחץ על מתג , כאשר מנוע האוטובוס דומם

ווי למצב עבודה של המחמםנורית חי .1

 נורית חיווי היום בשבוע .2

 נורית חיווי לתצוגת זמן .3

 נורית חיווי למיקום הזיכרון .4

 נורית חיווי להתראה קולית .5

 מתג הגדרת זמן .6

 מתג בחירת תוכנית .7

 מתג חימום מהיר .8

 מתג הגדלה  .9

 מתג  הקטנה .10

 לוח בקרה .11
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  :כנות זמן תחילת החימוםת  .7

. 10-ו 9מן תחילת עבודת המחמם באמצעות מתגים כוון את ז. תהבהב 1נורית חיווי זיכרון מספר , 7לחץ על מתג 

תוכל לתכנת את  6על ידי לחיצות חוזרות על מתג . כאשר נורית חיווי היום בשבוע מהבהבת כוון את היום המתאים

. או להגיע לתצוגת השעה, 3-ו 2זיכרונות מספר 

 מחיקת זמנים שהוגדרו/קריאת  .8

על מנת למחוק את הזמן שהוגדר . פר הזיכרון אותו אתה מחפש יוצגעד שמס, מספר פעמים ברציפות 6לחץ על מתג 

  .עד שעל הצג תופיע השעה במקום ההגדרות שהיו בזיכרון, מספר פעמים 7לחץ על מתג 

  פעולהתכנות משך זמן   .9

ב בהומשך הזמן יופיע בה; שניות 3למשך  9לחץ על מתג . כנות משך זמן הפעולה של המחמם יש לכבות אותולצורך ת

.10-ו 9באמצעות מתגים ) דקות 120עד  10(הגדר את משך הזמן הרצוי . על הצג

 הגדרת הזמן הנותר לפעולה. 10

הגדר את הזמן הנותר . הזמן הנותר לפעולה הוא משך הזמן בו המחמם עדיין ממשיך לפעול לאחר דימום המנוע

לה הנותר מתייחס לזמן שבו המחמם ממשיך זמן ההפע .10-ו 9באמצעות לחצנים ) דקות 120עד  1(לפעולת המחמם 

  .לפעול ומתג ההתנעה סגור

 הגדרת זמן השכמה. 11

  .זמן ההשכמה איננו קשור ליום מסוים בשבוע. על גבי השעון הדיגיטלי הרגילרק כנות זמן ההשכמה ניתן לת

הגדר את . ופיע בתצוגהת)  סמל הפעמון(עד שנורית החיווי להתראה קולית , מספר פעמים ברציפות 7לחץ על מתג 

  .או כאשר אחד מהמתגים ילחץ, דקות 5שעון ההשכמה יכבה לאחר . 10 -ו 9זמן ההשכמה הרצוי באמצעות מתגים 

 מחיקת זמן ההשכמה/קריאת. 12

וזמן ההשכמה יופיעו על )  סמל הפעמון(עד שנורית החיווי להתראה קולית , מספר פעמים ברציפות 7לחץ על מתג 

  .ייעלם מהצג עד שסמל הפעמון , 7לחץ על מתג , למחוק את זמן ההשכמה על מנת. הצג

 שלט רחוק. 13

  .שהוא לחצן אופציונלי, חיצוני" חימום מהיר"ניתן להפעיל את המחמם בשלט רחוק באמצעות לחצן 

  ADRרכבים עם מערכת . 14

זמן שנותר לסיום פעולת המחמם ה. לא ניתן לתכנת מראש את זמן תחילת פעולת המחמם ADRברכבים עם מערכת 

  .כנות בשעון הדיגיטלי הרגילפונקציית ההשכמה ניתנת לת. השעוןניתן לכוון את . מופיע על הצג כל זמן שהוא בפעולה
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  תיאור פנל הפעלה תוצרת מאנפנג

  .נוריות הפנל נדלקות או כובות 1בלחיצה על כפתור : מתג הפעלת פנל החימום  .1

כאשר הכפתור מורה על . המערכת עוברת ממצב אחד לשני 2בלחיצה על כפתור : אוטומטי/יהגדרת מצב ידנ  .2
ופעולת החימום נמשכת כל זמן שטמפרטורת האוויר היא , שסתום המים נפתח) AUTO(מצב אוטומטי 

נורית החיווי  (MANUAL)כאשר הכפתור מורה על מצב ידני . מתחת לטמפרטורה הרצויה שהוגדרה
WATER VALVE ושסתום המים נשאר במצב פתוח באופן קבוע, וארתמ.  

ובו זמנית , 3אם ברצונך לכוון את הטמפרטורה לערך מסוים לחץ על כפתור : קביעת הטמפרטורה הרצויה  .3
  .עד שהטמפרטורה הרצויה תופיע על גבי הצג 5או  4לחץ על כפתורים 

shaul.reiss
Callout
1

shaul.reiss
Callout
2

shaul.reiss
Callout
3

shaul.reiss
Callout
4

shaul.reiss
Callout
5
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  פעולת תיבת ההילוכים

)ZF 6AP1200Bטומטית תיבת הילוכים או(תיבת ההילוכים   .1

פעולה  .2

  בקרת לחצנים עם מחבר אבחון  2.1

  גרסאות  2.1.1

  :מסודרים אופקית או אנכית, לחצנים לבחירת טווח מהירות 6או  5, 4, 3: גרסאות

R  =הילוך אחורי  

N  =הילוך סרק  

D  = תחום הילוכים אוטומטי לנסיעה קדימה)Drive(  

  :אופציונאלי

  מוגבלים לנסיעה קדימה תחומי הילוכים – 3, 2, 1

  2.2ראה סעיף , לתיאור תחומי ההילוכים

  ).הפרטים עשויים להיות שונים מהאיור(לחצנים מסודרים אופקית  6גרסה עם , בקרת לחצנים עם מחבר אבחון

029415  

  הכיסוי של מחבר האבחון פתוח

029416  

  כבל האבחון מחובר

  פעולה

029417  
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  תאורת לחצנים  2.1.2

 ).גבוהה( 2-ו) נמוכה( 1: לתאורת הלחצנים קיימות שתי רמות תאורה

 1.2כל הלחצנים יוארו למשך . סיבוב מפתח הרכב למצב נסיעה גורם למערכת לבצע בדיקת תאורה אוטומטית

  .לאיתור קל יותר של הלחצנים 1עד שהמערכת תשתנה לרמה , 2שניות בערך ברמה 

  .ברגע שהוא יתקבל על ידי מערכת הבקרה האלקטרונית 2ה הוא יואר ברמ, לאחר לחיצה על לחצן

  :גת שגיאותתצו

  למרות לחיצה על הלחצן 1התאורה נשמרת ברמה  

  :סיבות אפשריות

.עדיין ניתן לנהוג כרגיל, במקרה כזה. המידע הדרוש לתאורה אינו מתקבל מיחידת הבקרה האלקטרונית -

תקלת חומרה בבורר הלחצנים -

 הלחצן שנלחץ מהבהב  

  )2.4-ו 2.3ראה סעיפים , לסיבות אפשריות(הלחצן לא התקבל על ידי יחידת הבקרה האלקטרונית : בהסי

 כל הלחצנים מהבהבים  

  :סיבות אפשריות

תקלה פנימית חמורה של בורר הלחצנים -

CANתקלה בתקשורת  -

  לחצני בחירהמצב   2.1.3

 הערה

  .ם הקטן ביותריופעל לחצן נעילת ההילוכי, אם מספר לחצנים נבחרו בו זמנית

  .3יופעל לחצן , D-ו 3זמנית על הלחצנים -אם לוחצים בטעות בו: לדוגמה

  תחומי הילוכים  2.2

עיין ). 2.1ראה סעיף (תחומי הילוכים נבחרים באמצעות לחיצה על הלחצנים המתאימים של בורר תחום הלחצנים 

  .ל אחד מטווחי המהירויותבהוראות ההפעלה של הרכב לקבלת מידע מדויק על ההילוכים ששולבו בכ

החלפות הילוכים מבוצעות רק בנקודות החלפה שהוגדרו על ידי . טווח מוגדר של הילוכים מוגדר לכל תחום הילוכים

  .יחידת הבקרה האלקטרונית

  .אינה מומלצת) החלפה דרך תחומי הילוכים(התערבות ידנית בתהליך העברת ההילוכים האוטומטי 

  !סכנה

פעולת המנוע והבלימה . העברת הכוח בין המנוע לגל היציאה תופרע, במהלך הנהיגה Nצן אם לוחצים על הלח

  .של מערכת ההאטה יאבדו

  !הפעל את הבלם! סכנת תאונה

או בכל פעם שיש תקלה באספקת , כאשר מתרחשות תקלות ביחידת הבקרה האלקטרונית, מטעמי בטיחות

  .'קסר'תיבת ההילוכים תבחר באופן אוטומטי את , המתח
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  התנעת המנוע  2.3

  :ניתן להתניע את המנוע רק בתנאים הבאים

 הרכב עומד ללא תנועה 

 בלם השירות או החניה מופעל 

  בורר הלחצנים נמצא במצב סרק)N( 

  הערה

, לפרטים. לא ניתן יהיה להתניע את המנוע בדרך כלל, אם בורר הלחצנים אינו במצב סרק: התקן אבטחה להתנעה

  .לה של יצרן הרכבעיין בהוראות ההפע

הלחצן שנלחץ יהבהב , במקרה זה. ייתכן שניתן יהיה להתניע את המנוע כאשר בורר הלחצנים אינו במצב סרק

  יש ללחוץ על , כדי להתחיל לנסוע. ותיבת ההילוכים תישאר בסרק, )2.1.2ראה סעיף (לאחר התנעת המנוע 

  .וכים הרצוי בלחצני בחירת ההילוכיםעל לחצן תחום ההיל, )2.4לפי סעיף (ולאחר מכן , Nהלחצן 

  

  זהירות

אל תסובב את מפתח הרכב בזמן ! לא למתנע, חבר את הכבלים רק למצבר, בעת התנעה בעזרת כבלי עזר

  !הנהיגה

  

  שילוב הילוכים  2.4

  זהירות

  !זמנית-לעולם אין להפעיל את לחצני בחירת ההילוכים וללחוץ על דוושת ההאצה בו

 5-יש לחמם את המנוע למשך כ, 20C--הרכב בטמפרטורת סביבה שמתחת ל לאחר עמידה ממושכת של

  .כשלחצני בחירת ההילוכים במצב סרק, דקות

  

 סטנדרטי  2.4.1

 דוושת ההאצה במצב סרק 

 nMot  >900 ד"סל 

 עצירה מוחלטת של הרכב 

 הפעלת בלם שירות או חניה 

 צני בחירת ההילוכיםבחירת תחום הילוכים רצוי באמצעות לחיצה על הלחצן המתאים בלח. 

למרות תחום הילוכים שנבחר , יחידת הבקרה האלקטרונית מונעת שילוב של הילוך תחילת נסיעה, במקרים הבאים

  ):2.1.2ראה סעיף (הלחצן שנלחץ יהבהב , במקרים כאלה). לחיצה על הלחצן(

 דוושת ההאצה מופעלת 

 nMot  <900 ד"סל 

  וכים שנבחר אינו מתאים לכיוון הנהיגה בפועלותחום ההיל, ש לערך"קמ 3> מהירות נהיגה. 

 20--טמפרטורת אגן השמן של תיבת ההילוכים נמוכה מC . 
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  תיבת הילוכים עם פונקציות נוספות    2.4.2

  'שחרור הילוכים'פונקציה נוספת   2.4.2.1

  !)ZFידי -מומלצת על, התקנה נוספת על ידי יצרן הרכב(

יחידת הבקרה האלקטרונית מונעת את , 2.4.1למקרים המוזכרים בסעיף  בנוסף. 2.4.1הנוהל כפי שמתואר תחת 

הלחצן , במקרה הזה. במקרה הבא) הלחצן נלחץ(שילוב הילוך תחילת נסיעה למרות שנבחר תחום הילוכים 

  ):2.1.2ראה סעיף (שנלחץ יהבהב 

 לא הופעל בלם שירות או בלם חניה 

והלחצן שנלחץ ישתנה מהבהוב , הילוך תחילת הנסיעהפעולת בלם השירות או בלם החניה תגרום לשילוב 

  .לתאורה פונקציונלית

  'הילוך אחורי –לחצן נוסף 'פונקציה נוספת  2.4.2.2

 .בלוח המכשירים Rומיד גם הלחצן , בלחצני בחירת ההילוכים Rלחץ על הלחצן , לשילוב ההילוך האחורי

יחידת הבקרה האלקטרונית תמנע את , 2.4.1- בבנוסף למקרים המתוארים . 2.4.1שאר הנוהל מתואר בסעיף 

 Rהלחצן , במקרה זה. נלחץ בלחצני בחירת ההילוכים במקרה הבא Rשילוב ההילוך האחורי למרות שהלחצן 

  ):2.1.2ראה סעיף (שנלחץ יהבהב 

  לחצןR הנוסף בלוח המכשירים לא נלחץ 

  התנעה    2.5

 .ולאחר מכן שחרר את הבלם והאץ, ייםהמתן שנייה או שת, לאחר בחירת תחום ההילוכים המתאים

הרכב עשוי להתניע במהירות נמוכה במשטח אופקי או בשיפוע קל לאחר , בהתאם לתצורת הרכב ומצב הטעינה

  .יש לבצע זאת באמצעות הפעלת דוושת הבלם, אם מעוניינים במהירות נהיגה נמוכה יותר. שחרור הבלם

  !סכנה

 עשויה להיגרם נעילה של , לדוגמה בשל קרח שחור, הקדמיים במקרה של אחיזה חלשה יותר של הגלגלים

 .ואז אי אפשר יהיה לנווט את הרכב, הגלגלים הקדמיים

 אסור לשחרר את הבלם לפני שמרגישים . תמיד האץ כשבלם החניה מופעל, בשיפועים חדים כלפי מעלה

 !סכנת תאונה בשל התגלגלות הרכב לאחור. את כוח ההנעה

  ועלולה לגרום להיכבות , או נסיעה קדימה בהילוך אחורי הנה אסורה, בהילוך קדמינסיעה מהירה אחורה

 .המנוע ולאובדן היגוי

 כדי למנוע , תמיד יש להתחיל בהאצה בעדינות ובזהירות כאשר מתניעים בקרבת בני אדם או עצמים

 .סיכונים

  נהיגה במורד    2.6

בבורר טווח המהירות של  3או  2, 1ההילוכים  יש לבחור את תחום, לפני שנוהגים במורד שיפועים תלולים

  .הדבר מגביל העלאות הילוכים. לפי המצב, הלחצנים

  !סכנה

  . מצב ההחזקה יבוטל כדי להגן על המנוע, במקרה קיצוני

  .ללא קשר לתחום ההילוכים שנבחר, תיבת ההילוכים עשויה לעלות להילוך הגבוה ביותר, במקרה כזה

  !סכנת תאונה

  !מד הסיבוביםיש לשים לב ל
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  )WABCOתוצרת חברת ( ABSפעולת מערכת 

במקרה כזה המערכת תגיב בדומה לתגובת . כאשר אחד מהצמיגים עומד להינעל, פועלת רק במצבי חירום ABSמערכת 

לזו של   ABSיחד עם זאת לא ניתן כלל להשוות את תדירות הפעימות של מערכת . כלומר הבלימה תיעשה בפעימות, נהג

  .היפעימות לשני 3-5היא   ABSדירות במערכת הת. נהג

ולא לשחרר אותה עד , יש ללחוץ במצב חרום על דוושת הבלם עד סוף מהלכה ABSבזמן נהיגה ברכב המצויד במערכת 

  .תפעל על מנת לשמור על יציבות הרכב ועל כושר ההיגוי שלו  ABSמערכת . לסיום הבלימה

  

  :שים לב לנקודות הבאות

  הקפד שמערכתECU לא תבוא במגע עם מים. 

 למדידת מערכת ) מולטימטר(מודד -אין להשתמש ברבECU. 

  בזמן טעינת המצבר נתק את מערכתABS. 

 כאשר רכיבים מותקנים או מוסרים מהרכב, נתק את מערכת החשמל. 

  נתק את מערכתABS, כאשר מבוצעות עבודות ריתוך ברכב. 

 בדוק באופן קבוע את יציבות מתח האלטרנטור. 

 אשר נורית ההתראה של מערכת כABS החלף אותה ללא דיחוי, מקולקלת. 

 אל תשנה באופן שרירותי את פרטי הביטוח של הרכב. 

יחד עם זאת מערכת . סימן שיש תקלה במערכת, מאירה בזמן נסיעה  ABSאם נורית ההתראה של מערכת : שים לב

על מנת , מומלץ לפנות למוסך מאושר בהקדם האפשרילמרות זאת . טחהוניתן לנהוג ברכב בב, גילה עובדתהבלימה הר

 KINGפנה אל , אם המוסך המאושר ויצרני הרכב אינם מסוגלים לתקן את הבעיה .תתוקן ABSשהרכב ייבדק ומערכת 

LONG  או אלWABCO.  
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  פתיחה וסגירה של דלת הנוסעים

על , של השלט רחוק 1לפני עזיבת הרכב לחץ על לחצן   .1

מנת לסגור את הדלת.
1.1 שלט דלתות תא 

מטען ימין ושמאל

תחוב תחילה את . השתמש במפתח לנעילת הדלת  .2

בכיוון 90° -וסובב בזווית של כ, 3המפתח לתוך חריץ 

כנגד כיוון השעון  4ואחר כך סובב את ידית , השעון

  .להשלמת הנעילה

, 3לצורך פתיחת הדלת תחוב את המפתח לתוך חריץ   .3

אחר כך סובב . בכיוון השעון90° -וסובב בזווית של כ

הדלת ניתנת . 2בכיוון השעון ולחץ על לחצן  4ת ידית א

 .לפתיחה

נספח:מנורה כחולה הדלת פתוחה מנורה אדומה הדלת נעולה.  

shaul.reiss
Callout
1

shaul.reiss
Callout
שלט דלתות תא מטען 
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  מתג החירום של דלת הכניסה

של מתג החירום ממוקם בחלק התחתון הימני של  1דגם 

  .הכניסה

של מתג החירום ממוקם בחלק העליון הימני של  2דגם 

  .ההכניס

מאחורי הכיסוי , של מתג החירום ממוקם מעל הדלת 3דגם 

  .של משאבת הדלת

סובב את ידית מתג , כדי לפתוח את הדלת במצב חירום

  .החירום והדוף את הדלת

יש להשתמש במתג החירום של דלת : הערה חשובה

אל תסובב את ידית מתג החירום . הכניסה רק בזמן חירום

  .בזמן נסיעה מחשש לסכנה
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  כוונון מושב הנהג

  .ניתן לכוונן את מושב הנהג על ידי הזזתו לפנים ולאחור ועל ידי שינוי זווית משענת הגב של המושב על פי רצון הנהג

  המושבת לכוונון זווית ומשמש: 2וידית  1ידית 

  .משמשת להזזה לפנים ולאחור של הכסא: 3ידית 

  משמשת לכוונון על פי משקל הנהג: 4ידית 

  כוונון זווית משענת הגב: ליתידית שמא

  .מספר הידיות יכול להשתנות על פי דגם האוטובוס :שים לב

  !זהירות

.אין לכוונן את מושב הנהג בזמן נסיעה על מנת לא לגרום לתאונה
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  צופר

וניתן לצפור בו על ידי לחיצה על , הצופר נמצא על ההגה

  .1לחצן 

  .בסוג ההגה יכול להשתנות בהתאם לדגם הרכ

על מנת להזהיר , השתמש בצופר אך ורק בעת הצורך

 .נהגים אחרים והולכי רגל

shaul.reiss
Line

shaul.reiss
Text Box
צופר
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  כוונון גלגל ההגה

 סובב את כפתור שחרור הנעילה . 

. כוונן את הגובה והזווית של גלגל ההגה לתנוחה הרצויה

 סובב את הכפתור כדי לנעול את מוט גלגל ההגה. 

  .נה מדגם לדגםצורת הידית יכולה להיות שו :שים לב

  !אזהרה

בצע את הכוונון רק כאשר הרכב בעצירה מוחלטת ובלם 

  .החנייה מופעל

לחץ על הידית או על הלחצן כדי לנעול את , לאחר הכוונון

  .מוט גלגל ההגה

shaul.reiss
Callout
קדימה אחורה

shaul.reiss
Callout
למעלה למטה
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  מתג ההתנעה

  .1מתג ההתנעה מוצגים בתמונה מצבי 

  .להכנסת והוצאת מפתח ההתנעה  - Kמצב 

הכנס וסובב את המפתח –) L  )LOCKמצב  .1

.לוח המחוונים דלוק –) A )ACCמצב  .2

 מצב נסיעה רגיל –) O  )ONמצב  .3

המפתח . משמש להתנעת המנוע  -) S  )STARTמצב  .4

.באופן אוטומטי לאחר ההתנעה  ONיחזור למצב 

ולאחר מכן , ACCמנוע סובב את המפתח למצב להתנעת ה

) ירוק, צהוב, אדום(במצב זה שלוש נוריות . ONלמצב 

המתן עד שהנוריות כבות לפני . דלקו על לוח המחווניםיי

אולם ודא שכל נוריות הבדיקה כבו לגמרי .התחלת ההתנעה

  .לפני התנעת המנוע

לאחר ההתנעה השאר את המנוע פועל למשך שלוש עד 

אבל בשום אופן לא יותר מעשר (ות במהירות סרק חמש דק

, לחץ בעדינות על דוושת ההאצה, אם הרכב לא זז). דקות

על מנת להזרים מעט יותר דלק למצערת ולהגביר מעט את 

  .באופן כזה תימנע בלאי מוקדם של המנוע. סיבובי המנוע

לפני כיבוי המנוע השאר אותו פועל במהירות סרק למשך 

  .קותכשלוש עד חמש ד

: שים לב

.OFFלאחר הדממת המנוע סובב את המפתח למצב   .1

 .המתן שתי דקות לפני הניסיון הבא, אם הניסיון הראשון להתנעת המנוע לא צלח  .2

במידה שהרכב פועל על גז טבעי בדוק את . בדוק את מערכת הדלק, אם המנוע לא הותנע לאחר שלושה ניסיונות  .3

  .מערכת אספקת הגז

  !רותזהי

רק לאחר שהמנוע ) L )LOCK סובב את מפתח ההתנעה למצב. אל תוציא את מפתח ההתנעה כאשר הרכב בנסיעה  .1

  .דמם

אם לא ניתן להתניע את המנוע בפעם . נסה שוב לאחר שתי דקות, אם לא ניתן להתניע את המנוע בפעם הראשונה. 2

  .בדוק את מערכת הדלק, השלישית

הוצא את המפתח כדי למנוע את הפעלת הרכב בידי ילדים או אנשים לא , רק זמן קצראפילו לפ, בעזיבת הרכב  .3

  .מוסמכים
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  ידית בקרת התאורה

היא . ידית בקרת התאורה נמצאת מימין לגלגל ההגה ומתחתיו

אור ("בפנסי האלומה הגבוהה , שולטת בפנסי האלומה הנמוכה

ה לימין בפעולת עמעום האלומה הגבוהה ובאיתותי הפניי, ")דרך

  .הפעלת הידית נעשית באמצעות הזזתה בשני אופנים. ולשמאל

מורה שפנסי האלומה הגבוהה ופנסי האלומה  OFFמצב 

  .הנמוכה כבויים

הוא מורה שפנסי . הוא מצב האלומה הנמוכה  מצב

תאורת לוח המחוונים ונוריות החיווי בצד , הנמוכההאלומה 

על ידי סיבוב הידית עם  ניתן להגיע למצב זה. האוטובוס מאירים

  .כיוון השעון

מורה שפנסי הוא . הוא מצב האלומה הגבוהה  מצב

תאורת המדים על , פנסי האלומה הנמוכה, האלומה הגבוהה

ניתן להגיע . לוח המחוונים ונוריות החיווי בצד האוטובוס מאירים

למצב זה על ידי המשך תנועת הסיבוב של הידית מהמצב 

  .עוןהקודם עם כיוון הש

מורה שאורות האיתות לפנייה ימינה ושמאלה  מצב 

ובמקביל אליהם מאירות נוריות החיווי שעל לוח , מהבהבים

הזזת הידית קדימה ואחורה תפעיל את אורות . המחוונים

  .האיתות

הרמת הידית . מורה על עמעום הפנסים הראשיים מצב 

  .בהדרגה תפעיל את פעולת העמעום

  : שים לב

  .על מנת לא לסנוור את נהגו עם האלומה הגבוהה של רכבך, רבך לרכב הנוסע מולך הנמך אורותבהתק
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  ידית הפעלת המגבים

  1-3דגמים 

  .ההגה ומתחתיוגבים נמצאת מימין לגלגל ידית הפעלת המ

  :מצבי הידית

  המגבים אינם בפעולה – OFFמצב 

  המגבים פועלים לסירוגין – INTמצב 

  לים במהירות נמוכההמגבים פוע – LOמצב 

  המגבים פועלים במהירות גבוהה - HI מצב 

  4דגם 

  .ידית הפעלת המגבים נמצאת משמאל לגלגל ההגה ומתחתיו

  .הידית סיבובית

  :מצבי הידית

  המגבים אינם בפעולה - 0מצב 

  המגבים פועלים לסירוגין - Jמצב 

  המגבים פועלים במהירות נמוכה - 1מצב 

  . במהירות גבוהההמגבים פועלים  - 2מצב 

  .לחיצה על קצה הידית תגרום להתזת מים על השמשה

הידית קדימה ן מצבי מערכת ההאטה על ידי הזזת ניתן לעבור בי

  .ואחורה

אל תפעיל את המגבים ללא מים במכל המים של  :שים לב

התז מים על פי , לניקוי השמשה לחץ קודם על קצה הידית. המתזים

 .מגביםואחר כך הפעל את ה, הצורך
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  פעולת מערכת ההאטה

. הידית מותקנת מתחת לגלגל ההגה או בלוח המחוונים

 5וכוללת , בקרת מערכת ההאטה מבוצעת באמצעות הידית

  :מצבים

  )סגור( OFF: 0מצב 

  25%: 1מצב 

  50%: 2מצב 

  75%: 3מצב 

  בלימה מירבית: 4מצב 

  .נורית חיווי מוארת כאשר מערכת ההאטה בשימוש

  :הערות

אך אין נורית חיווי בלוח , ם ברכב מורכבת מערכת האטהא

  .חיוני להוסיף נורית כזו, המחוונים

אם קורה שנורית החיווי מאירה למרות שמערכת ההאטה 

  .לא הופעלה זהו סימן לנתק במקום כלשהו במערכת

אם הנורית אינה מאירה כאשר מערכת ההאטה מופעלת 

  .בדוק את הנורית

לאחר עצירת הרכב  0דית למצב אל תשכח להחזיר את הי

ניתן לבצע זאת בתנועת . כדי למנוע צריכת זרם מיותרת

  .הזזה אחת של הידית מבלי להתעכב על מצבי הביניים

  ידית מערכת ההאטה
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  לוח הבקרה של הנוסעים

 פתח אוויר  .1

מתג קריאת שירות  .2

מתג מנורת קריאה  .3

 ורת קריאהמנ  .4

 רמקול  .5

 מתג עצירה  .6

shaul.reiss
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5
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6

shaul.reiss
Callout
4

shaul.reiss
Callout
3

shaul.reiss
Callout
2

shaul.reiss
Callout
1



  הוראות הפעלה

47

  פתח מילוט

  פתח המילוט נמצא בתקרת האוטובוס

במקרה של סכנה פתח את הפתח על פי המתואר 

  .נה שלהלן לצורך מילוטבתמו
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  פטיש ביטחון

  .פטיש הביטחון נמצא  על משקוף חלון הצד

ושבור את החלון לצורך , במקרה של סכנה הורד את הפטיש

  .מילוט
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  VDOמערכת 

תמונהמיקוםVDOמודול של מערכת מספר

קופסת בקרה אלקטרונית  1

מרכזית

מצד שמאל מושב 
נהג

יחידת בקרה ( 1מודול מרכב  2

)קדמית

מצד שמאל מושב 
נהג

יחידת בקרה ( 2מודול מרכב  3

)תקרהב

מעל מושבי בתעלת האוויר ש

הנוסע / שבצד ימין הנוסע

 הקדמי
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תמונהמיקוםVDOמודול של מערכת מספר

  3-4מודול מרכב 4

יחידות בקרה אמצעית (

)ואחורית

בתא המטען בצד שמאל

יחידת בקרה של מערכת  5

האטה

בתא המטען בצד 
שמאל

תוצרת ( ABSמערכת בקרה  6

WABCO(

בתא המטען בצד 
שמאל

בתוך לוח מחוונים יחידת בקרת מחוונים 7
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  VDOתיאור פונקציונלי של מערכת 

  Aחלק 

  ZR 32-A: שם

  :תיאור פונקציונלי

  .זהו המחשב הראשי של מערכת התקשורת

ZR 32-A שולח ומעבד מסרים ממערכת ההנעה ומיחידות , מקבל

  .האחסון וצמתי המחשוב

  .פיני המחברים שלו הם עבור אותות כניסה ויציאה

  Bחלק 

  MUX2-B: שם

  :תיאור פונקציונלי

הוא מקבל . באוטובוס VDO זהו צומת אחד מתוך ארבעה צמתי

נים ואחראי על בקרת ההתק, אותות דיגיטליים ואנאלוגייים

  .'וכו, האורות, החשמליים ברכב

  Cחלק 

  ABS ECU WABCO: שם

  :תיאור פונקציונלי

מעבדת , ABSמקבלת אותות מחיישן מערכת  ECUמערכת 

. ABSואז שולחת אותם לשסתום המגנטי של מערכת , אותם

מבקר באמצעות אותות אלו   ABSהשסתום המגנטי של מערכת 

  .את לחץ הבלמים

  Dחלק 

  DC/DCיר ממ: שם

  :תיאור פונקציונלי

עבור מצת  12V-ל 24V -ממיר את מתח החשמל של הרכב מ

  .קיימים שני ממירים עבור שני מצתי הסיגריות. הסיגריות
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  Eחלק 

הממסרים . קיימים ברכב תשעה ממסרים ומספר נתיכים חשמליים

ממסר להפעלת המערכת , ממסר המגבים, ממסר הצופר: הם

ממסר מזגן האוויר , ACCלמערכת  ממסר כוח, החשמלית

שמות הממסרים מצויינים . UPLוארבעה ממסרים עבור מערכת 

  . על גבי המוליכים החשמליים

או על , על מכסה קופסת הנתיכים נתוני ושמות הנתיכים מצויינים

  .King Longתמת החיווט תוצרת חברת ר
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  )2028JKHמודל (תיבת בקרת מתג ההתנעה 

  רת תנועה זוויתי למאווררהתקן העב

ועושה , ושנית הוא משפר את יעילות הקירור, ראשית כל הוא מפחית את רעש העברת התנועה: להתקן זה שני יתרונות

  .אחת במקום שתיים השימוש רק ברצוע
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  נסיעהההתנעת הרכב ו

  הכנות לפני התנעת הרכב לצורך נסיעה

  :י התנעהבצע את הבדיקות שלהלן מדי יום ביומו לפנ

 בדוק את גובה מפלס שמן מנוע

המופיעה על לוח , "Engine oil pressure" ההתראה

כאשר . מעותה שלחץ שמן המנוע נמוך מדימש, המחוונים

וכן כאשר זמזם החירום משמיע קול או , התראה זו מופיעה

יש לדומם את המנוע , מוארת STOPנורית ההתראה 

במידה . דיד השמןולבדוק את גובה מפלס השמן בעזרת מ

  .שחסר שמן דאג מיד למילוי שמן המנוע עד למפלס הנכון

או , בדיקת גובה מפלס השמן תבוצע לפני התנעת הרכב

ורק כאשר , לכל הפחות חמש דקות אחרי הפסקת פעולתו

  . הרכב חונה על משטח אופקי

  .פתח את מכסה תא המנוע

ה נגב אותו בפיסת בד נקיי, הוצא את מדיד השמן ממקומו

  .והחזר אותו למקומו עד לסוף מהלכו, וללא סיבים חופשיים

ובדוק את גובה מפלס , הוצא שנית את מדיד השמן ממקומו

  .השמן

במידת . אסור שמפלס השמן יעלה על הגובה המירבי  .א

  .הצורך רוקן עודפי שמן

אל תוסיף שמן , אם המפלס הוא בתוך התחום המותר  .ב

.למנוע

, או פחות מכך, ריאם מפלס השמן מגיע לגובה המזע  .ג

הוסף למנוע שמן מאותו סוג ומאותה חברה של השמן 

.עד שהמפלס יגיע לגובה המירבי, שכבר נמצא במנוע

עם סיום הבדיקה החזר את מדיד השמן למקומו עד לסיום 

  .מהלכו

אם בדיקת גובה מפלס השמן מבוצעת לאחר שהמנוע פעל 

על מנת , יש להמתין חמש דקות לכל הפחות, זמן מה

  .להבטיח שהשמן זלג במלואו לאגן השמן
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בדוק את גובה מפלס נוזל הקירור

  .גובה מפלס נוזל הקירור מנוטר באופן אוטומטי

המחוון הדיגיטלי , אם גובה מפלס נוזל הקירור נמוך מדי

במקרה זה החנה . שעל לוח המחוונים מציג מידע זה לנהג

, ורהאת הרכב במקום בטוח תוך התחשבות בתנאי התחב

  .ובדוק חזותית את גובה המפלס, דומם את המנוע

בדיקת גובה מפלס נוזל הקירור תבוצע רק כאשר המנוע 
  .℃50 -וטמפרטורת הנוזל היא מתחת ל, אינו פועל

המכיל תוספים (ניתן לראות את גובה מפלס נוזל הקירור 

דרך הצינור השקוף שעל מכל ) מונעי קפיאה וקורוזיה

להיות בתחום שבין סימון הגובה  הגובה צריך. העודפים

  ).MIN(לסימון הגובה המזערי ) MAX(המירבי 

  :במידה שיש צורך להוסיף נוזל למערכת הקירור של המנוע

.הצב את בקר מערכת החימום במצב של חימום מירבי  .א

השתמש . הוסף נוזל קירור עד לסימון של הגובה המירבי  .ב

.רק בנוזל מאושר

וויה אין לפתוח את מכסה מכל כדי למנוע סכנת כ  .ג

. העודפים כאשר טמפרטורת נוזל הקירור עדיין גבוהה

, סגירת המכסה תיעשה על ידי הנחתו על פתח המכל

.וסיבובו עד סוף מהלכו

בזמן הוספת נוזל קירור השסתום פורק הלחץ של מכל   .ד

כדי למנוע חדירת , העודפים צריך להיות במצב פתוח

.וראוויר לצנרת נוזל הקיר

הפעל את המנוע לפרק זמן קצר במהירויות סיבוב   .ה

.שונות

. ובדוק את גובה מפלס נוזל הקירור, דומם את המנוע  .ו

.במידת הצורך הוסף עוד נוזל קירור למערכת

יש להוסיף למערכת הקירור מדי פעם בפעם תמיסה 

). תערובת של גליקול ומים(המונעת קפיאה וקורוזיה 

ותעלה , קרח וחלודה, ברות משקעיםתמיסה זו תימנע הצט

  .את נקודת הרתיחה של נוזל הקירור

השתמש תמיד באותו סוג נוזל קירור כדי למנוע : שים לב

  .אם נוזל הקירור פגום החלף אותו מיד. משקעים במערכת

יש לבחור ביצרנים מוכרים . מפרט נוזל הקירור מובא להלן

  .ובמוצרים העומדים בדרישות המפרט
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ן דלק ראשוני עם מפריד מיםמסנ

  ניקוז מים

אם . בדוק מדי יום את הכוסית התחתונה של מפריד המים

פתח את ברז הניקוז כדי סיבוב אחד , הצטברו מים בכוסית

  .על מנת לנקז את המים, או שניים

עם סיום ניקוז המים סובב את ברז הניקוז בכיוון ההפוך עד 

  .לסגירה מלאה

, ת של זיהומים בתחתית הכוסיתכאשר ניכרת לעין הצטברו

  .גש למוסך לצורך ניקויה

  החלפת סנן דלק במסנן דלק ראשוני

על פי רווחי הזמן , יש להחליף את סנן הדלק מעת לעת

  .המומלצים בספר התחזוקה של הרכב

אם סנן הדלק נסתם תכופות ונזקק להחלפה ברווחי זמן 

 סימן שישנה הצטברות זיהומים בתוך מכל, קצרים מדי

  .ויש לנקות אותו, הדלק

של  מוסך מורשהסוכנות או בהחלפת סנן הדלק תבוצע ב

King-Long.  

  ניקוז אוויר ממערכת הדלק

הפעל את המשאבה הידנית עד שתחוש בהתנגדות 

  .לתנועה

אם המנוע . התנע את המנוע מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה

, הפסק את ההתנעה, שניות 20לא יתחיל לפעול בתוך 

  .לכל הפחות דקה אחת לפני הניסיון החוזרוהמתן 

חזור על פעולת ניקוז , אם גם בניסיון השני המנוע לא פעל

  .האוויר

על מנת לנקז לחלוטין , השאר את המנוע פועל במשך כדקה

את האוויר באמצעות התקן הניקוז העצמי של מערכת 

  .הדלק

מזיהום הסביבה אל תשליך את הזיהומים כדי להימנע 

אגמים , נחלים(שהצטברו במפריד המים לטבע והמשקעים 

יש לאסוף את הזיהומים והמשקעים במכלים ). או קרקע

ולמסור אותם לתחנות קבלה שידאגו ליעדם , מתאימים

  . הסופי על פי התקנות המקומיות
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גובה מפלס הדלק

  ).ON(סובב את מפתח ההתנעה למצב פעולה 

ידת הצורך במ. בדוק במחוון הדלק את גובה מפלס הדלק

בדיקה חזותית של גובה הדלק דרך פתח (מלא את המכל 

  ).המילוי מומלצת

ובדוק את צינור , נקז במועד את משקעי המים במסנן הדלק

ולפני פתיחת , ודא שמכל הדלק אטום. הדלק לגילוי דליפה

  .מכסה הדלק נגב מאבק ולכלוך את סביבתו

  .לפני המילוי דומם את המנוע

כאשר מד הדלק מורה על . לא יאזלהקפד שהדלק במכל  

מלא דלק כדי למנוע חדירת אוויר , תחום הפס האדום

  .למערכת הדלק

בנסיעה בתנאי . מלא רק דלק מאיכות טובה ונקי מזיהומים

לחות גבוהים מומלץ למלא את מכל הדלק בתדירות גבוהה 

  .כדי למנוע התפתחות קורוזיה במכל
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 רות בלמיםפנסי הבהוב ואו, תאורת הרכב

 , נורית הבלמים, פנסי האיתות לפנייה, במיוחד הקפד על הפנסים הראשיים. תקיניםואורות החיווי  בדוק וודא שכל המדים

  .ומהבהבי החירום, פנסי הנסיעה לאחור

נייר (עדיף לגעת בנוריות עם נייר מלמלית . החלפת הנוריות תבוצע בידיים נקיות. במידת הצורך החלף נוריות לא תקינות

  ").טישיו"

  .המחוונים והפנסים כדי שלא ייפגע תפקודם, נגב את המשטחים החיצוניים של כל המדים

  

  !שים לב

הרכבים שיוצאים  . צבע האורות וכמות הפנסים בכל רכב, עוצמת התאורה, תקנות התחבורה מגדירות את מיקום הפנסים

ולכן אין , בטיחות הנסיעה תלויה בגורמים אלו. ות הללועומדים לחלוטין בכל המפרטים והתקנ KING LONGמשערי מפעל 

זכור ששינוי הצבע . החלפת הנוריות והפנסים הפגומים תיעשה רק עם נוריות ופנסים מקוריים. לשנות את מיקום הפנסים

 אל תבצע שינויים בפנסים. המקורי של אורות הרכב עלול לבלבל את הנהגים האחרים בכביש ולגרום לתאונות חמורות

  .דבר הפוגע בבטיחות הנסיעה, משום שבכך אתה משנה גם את הכוונון והעוצמה שלהם, הראשיים

 . וודא שהיא תמיד במצב ראוי לעבודה, בדוק בקביעות את מערכת התאורה של הרכב
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) SCR(ותחזוקת הממיר הקטליטי ) AdBlue(אוריאה לטיפול בגזי פליטה 

)AdBlue(פליטה בדיקת גובה מפלס הנוזל לטיהור גזי   .1

יופיע על ) ON(בסיבוב מפתח ההתנעה למצב פעולה 

גבי הצג שבלוח המחוונים מספר המציין את אחוז הנוזל 

ראה את . לטיהור גזי הפליטה שנותר במכל האוריאה

  .התמונה משמאל

אם האחוז . מצריכת הדלק 5%צריכת האוריאה היא 

, 12%-שנותר במערכת הנוזל לטיהור גזי פליטה קטן מ

תהבהב כדי לציין שיש להוסיף את הנוזל  1נורה 

נורה , 6%-אם האחוז שנותר במערכת קטן מ. למערכת

היא , תאיר כדי לציין שיש עלייה בדרגת זיהום האוויר 1

במצב . והדבר מביא לפגיעה במנוע,  מעל המותר בתקן

  .זה תופחת משמעותית עוצמת המנוע

)SCR(יטי תחזוקה יומית של הממיר הקטל  .2
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, תקינה SCRלפני תחילת נסיעה ודא שמערכת . דאג להוסיף את האוריאה בכל פעם שמערכת הדלק מאותתת על כך

מסנן האוויר חייב להיות . על גבי מכל הנוזל לטיהור גזי פליטה יש סימון בולט לגובה המילוי הנדרש. ואין בה דליפה

  .ויש להחליפו בצורה קבועה, נקי

  :הערה חשובה

. שטוף במקרה כזה את המקום במים עם סבון. אם הנוזל לטיהור גזי פליטה בא במגע עם העור ייתכן שתחוש בגירוי קל

ובחשיפה לחום גבוה , הנוזל אינו מתלקח. ואז יש לשטוף את העין בכמות מים גדולה, במקרה של מגע עם העין תחוש גירוי

  .הוא משחרר אדי מים ואמוניה

אווירניקוז מים ממכל ה

. על מנת לסלק מתוך המכל עד תום  את המים השמנוניים שהצטברו בו, פתח את שסתום ניקוז המים של מכל האוויר

ניתן להימנע . (בדוק אם אין צורך להחליף את קרב הייבוש במייבש האוויר, במידה שכמות המים שנוקזה גבוהה מדי

  ).כל מקרה יש לבדוק את כמות המים במכל אחת לשבועייםאבל ב, מפעולה זו אם מותקן במכל שסתום ניקוז אוטומטי
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  ת המנועבדיקה יומית לאחר התנע

לחץ שמן מנוע

  .הפעל את המנוע

הערך שלו יופיע , אם לחץ השמן נמוך מדי. של הנהגניתן לראות את המידע על לחץ שמן המנוע על גבי הצג הדיגיטלי 

  .באופן אוטומטי על גבי לוח המחוונים

אבל אחר כך הלחץ ירד ויתייצב , ויופיע על כך חיווי בלוח המחוונים, נוע קר לחץ השמן יהיה בתחילה גבוהבהתנעת מ

  .בד בבד יתייצבו גם טמפרטורת השמן ומהירות המנוע. )²מ"ס/ג"ק Mpa )3-5 0.3-0.5בתחום 

  לחץ אוויר

  .האחורימחוון הלחץ מורה באופן נפרד על הלחץ במעגל הבלימה הקדמי ובמעגל הבלימה 

  .לחץ האוויר בכל מעגל בלימה חייב להיות גבוה מספיק לצורך התפקוד התקין של  מערכת הבלימה

נמוך ) של הנסיעה או של החנייה(נדלקת כאשר לחץ האוויר באחת ממערכות הבלימה ) STOP(נורית ההתראה לעצירה 

  .מדי

  :הערה חשובה

זהו , מוארים בזמן שהמנוע פועל) STOP(ו נורית החיווי לעצירה א") brake pressure("אם חיווי ההתראה ללחץ נמוך 

דבר שעלול , אין לנהוג ברכב במקרה כזה מחשש לכשל בבלימה. סימן שלחץ האוויר באחת ממערכות הבלימה נמוך ביותר

  .לגרום לתאונה חמורה
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  מד מהירות הסיבוב של המנוע

  :החיוויים על גבי לוח התצוגה

פעולה לביצועים מיטביים של המנועתחום  –אזור ירוק   .א

 –אזור צהוב   .ב

)סכנת נזק מיידית למנוע(תחום מהירות יתר  –אזור אדום   .ג

בזמן הנהיגה ברכב בחן בקביעות את הוראת מד מהירות הסיבוב 

  .של המנוע

שמהירות הסיבוב של המנוע תהיה מתחת , עד כמה שניתן, הקפד

  ).בדלק שהוא גם התחום החסכוני(לתחום הירוק 

, ועקוב אחר מהירות הרכב, בנהיגה במורד בחר בהילוך המתאים

על מנת למנוע ממהירות סיבוב המנוע להגיע לתחום המסוכן 

  ).האזור האדום(

בזמן נסיעה ) בלם מנוע(בהפעלת הבלימה באמצעות גזי הפליטה 

על מנת שמהירות סיבוב המנוע , במורד בחר בהילוך המתאים

  ).האזור הצהוב(יעיל של בלימה זו תהיה בתחום הפעולה ה

, )האזור האדום(יש להימנע תמיד מחריגה במהירות סיבוב המנוע 

מכיוון שפעולת המנוע בטווח מהירות זה עשוי לגרום נזקים מיידים 

  . או לסכן באופן חמור את אורך חיי המנוע, למנוע

לאפשר , לפרקי זמן קצרים, בזמן השימוש בבלם מנוע ניתן

כלומר לחרוג מעט , נוע להגיע לקצה גבול היעילותלמהירות המ

יחד עם זאת הדבר גורם . מהאזור הצהוב לתוך התחום האדום

ובנהיגה רגילה אין לאפשר למנוע להגיע , לקיצור אורך חיי המנוע

  .למהירות זו
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מהלך חופשי של מערכת ההיגוי

  מהלך חופשי של גלגל ההגה

  .הגלגלים לפנים את והפנה, את המנוע בהילוך סרקהפעל 

  .סובב לסירוגין את גלגל ההגה ימינה ושמאלה

, נמדד על היקף גלגל ההגה") משחק("המהלך החופשי 

  .מ"מ 20-30והוא צריך להיות בתחום של 
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  :בדוק באופן סדיר לפחות פעם אחת בשבוע

לחץ אוויר ומומנט ההידוק של אומי הנעילה, בדוק את הצמיג לשחיקה

  .וזו הסיבה שיש לבדוק אותם מדי יום, וביצועי הרכב תלויים מאד במצב הצמיגים שלובטיחות 

שהצמיגים אינם פגומים ושאומי הנעילה  של הגלגלים , לפני תחילת הנסיעה ברכב ודא שלחץ האוויר בצמיגים הוא כנדרש

  .סגורים ומהודקים

מומנטים המפורטים הדק את אומי הנעילה בהקילומטרים הראשונים ברכב חדש יש ל 50לאחר נסיעה של : שים לב

  .בנספח לספר זה

  לחץ אוויר בצמיגים

  .בדיקת לחץ האוויר תיעשה כאשר הצמיגים קרים לפחות פעם אחת בשבוע. הקפד תמיד על לחץ אוויר נכון בצמיגים

שום פנים ואופן אסור ב. וכתוצאה מכך לחץ האוויר בהם עולה, נסיעה ברכב למשך זמן מה גורמת להתחממות הצמיגים

  .להוציא אוויר מהצמיגים במצב זה כדי להתאים את לחץ האוויר בהם  לערך המומלץ

  .בר 0.1אסור שהפרש הלחצים בין צמיגים המורכבים על אותו סרן יעלה על 

  טבורי הגלגלים

לא . מים או מעוקמיםהחלף טבורים פגו. והסר בוץ וכל לכלוך אחר שדבק בהם, שמור שטבורי הגלגלים יישארו תמיד נקיים

  .מומלץ להרכיב טבורים מחודשים

  אומי נעילת הגלגלים

  .גם אם הכל נראה תקין, הקילומטרים הראשונים ברכב חדש יש להדק את אומי הנעילה 50לאחר נסיעה של 

אינו  במידה שמד מומנטים. ובמומנט הסגירה המומלץ על פי סוג האומים, על פי הסדר, הידוק האומים יבוצע  בהצלבה

  .ללא הסתייעות בעזרים להגדלת המומנט, הדק את האומים בחוזקה תוך שימוש בכלי העבודה הנמצאים ברכב, בנמצא



  נסיעהההתנעת הרכב ו

65

)הפעל את שסתום פריקת האבק כדי לשחרר אבק שהצטבר(מסנן האוויר 

, תחזוקת מסנן האוויר כוללת רק את החלפת קרבי הסינון

ן מורה שקרבי ויש לבצעה רק כאשר נורית החיווי של המסנ

  . הסינון הגיעו לקיבולת אבק מירבית

. ניקוי קרב הסינון הראשי וקרב הסינון הבטיחותי אינו מומלץ

, שימוש חוזר בקרבי הסינון עלול לפגוע באיכות סינון האוויר

  .ולהסב נזק חמור למנוע

בזמן שטיפת המנוע כסה את פתח כניסת האוויר ביריעת 

. למנוע חדירת מים לקרבי הסינוןכדי , או בחומר דומה, ניילון

  .עם סיום השטיפה הסר את הכיסוי מפתח כניסת האוויר

מעת לעת לחץ ביד על שסתום פריקת האבק כדי לסלק את 

ובדוק בהזדמנות זו גם את החבק , האבק שנלכד במסנן

המחבר את צינור הגומי בכניסת האוויר למנוע אל צינורית 

, ק לסעפת היניקהחבק רופף יאפשר חדירת אב. הפלדה

  .דבר שיקצר את חיי המנוע

חסימת הזרימה של האוויר במסנן האוויר מבוקרת באופן 

אם נורית החיווי על קיבולת אבק מירבית שבלוח . אלקטרוני

זאת . מסור את הרכב למוסך מורשה, המחוונים מוארת

לשם בדיקת וניקוי מערכת יניקת האוויר והחלפת קרב 

  .הסינון הראשי

  כללי

ש להחליף את קרב הסינון הראשי של מסנן האוויר לכל י

  .המאוחר לאחר שתי שנות עבודה

בכל ) חלק אופציונלי(יש להחליף את קרב הסינון הבטיחותי 

או לכל המאוחר , החלפה שלישית של קרב הסינון הראשי

  .לאחר שתי שנות עבודה
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 )נוזלים ודלק, שמן, מים(נזילות 

  .מערכת ההיגוי ומערכת הקירור לגילוי נזילה, הסרן המניע, הילוכיםתיבת ה, בדוק את המנוע

  .וכמו כן בדוק לגילוי דליפת אוויר בצנרת האוויר של כל הרכב, בדוק לגילוי נזילה גם את צנרת השמן של כל הרכב

הידוק ומצב של חגורות הבטיחות

ובדוק את כושר הנעילה שלה , חגורת הבטיחותחגור את . בדוק את אבזם חגורת הבטיחות של מושב הנהג לגילוי נזק

  :בתנאים שלהלן

 גוף הנהג מזנק קדימה בפתאומיות 

 הרכב מבצע בלימת חירום או האצה פתאומית 
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 בדוק את התקני החירום וכלי הנהג

  )'מגבה וכו, פטיש ביטחון, טריזי בלימה, כגון מטף כיבוי אש(

  :מטף כיבוי אש

הוא פועל בפעימות . מטף כיבוי האש נמצא בתא המנוע

כאשר . מיקרוניים-ומכיל אבקת כיבוי בעלת חלקיקים על

המטף נכנס לפעולה באופן , אוחזת אש בתא המנוע

  .ניתן גם להפעילו באופן ידני. אוטומטי על מנת לכבותה

לחצן הפעלת המטף מותקן לרוב בלוח המכשירים בתא 

 .ונמצא בהישג ידם של הנוסעים באוטובוס, הנהג

  :דרכי הפעלה

כאשר אש אוחזת בתא המנוע על הנהג לעצור את   .1

לפתוח את הכיסוי , לדומם מיד את המנוע, האוטובוס

המטף מתחיל . שעל לחצן ההפעלה וללחוץ על הלחצן

 .מיד בפעולתו

כאשר אש אוחזת , המטף מתחיל לפעול באופן אוטומטי  .2
 ..℃170 -או כשהטמפרטורה בסביבתו מגיעה ל, בו

  :ות חשובותהער

. אפשר להשתמש במטף כיבוי האש פעם אחת בלבד  .1

.לחץ על לחצן הכיבוי אך ורק במצב חירום

או כאשר מערכת , ")מת("כאשר המצבר מרוקן לחלוטין   .2

לא ניתן להפעיל את מטף כיבוי האש  ,החשמל כבויה

  .בלחיצה על הלחצן

לנתק , אם יש צורך בכך, בזמן תיקון תקלה ברכב ניתן  .3

ולחברם , האנודה והקתודה, את הדקי מטף כיבוי האש

.שנית עם סיום התיקון

. מטף כיבוי אש פנימי נמצא מתחת לאחד ממושבי הנוסעים

 . והשתמש במטף, כאשר פורצת אש עצור את האוטובוס

shaul.reiss
Callout
מטף קבוע

shaul.reiss
Callout
יציאת אבקת הכיבוי
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 להבי המגבים והזרועות, מצב המגבים

ביעות את הלהבים של מגבי השמשות לגילוי לכלוך בדוק בק

. לחץ על ידית ההפעלה כדי לבדוק את פעולת המתזים. ונזק

. אל תפעיל את המגבים כאשר השמשה יבשה: זהירות

על , לפני הפעלת המגבים לחץ על ראש הידית כלפי פנים

  .מנת לרסס על השמשה נוזל ניקוי

  בדיקת כמות נוזל הניקוי

ה כאשר האוטובוס עומד וניצב על משטח הבדיקה תיעש

מכל נוזל ; פתח את מכסה הצד שבלוח המכשירים.אופקי

במידה שחסר נוזל הוסף על פי . הניקוי נמצא מתחתיו

   .הצורך
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הפעלה חשמלית של מראות חיצוניות

  .כוונן ונקה את המראה החיצונית, בדוק

  י כוונון המראות החיצוניותמתג

דגם   
סימון L : לשם כוונון מראה חיצונית שמאלית  

סימון R: לשם כוונון מראה חיצונית ימנית  

כפתור מראות: סובב את הידית על מנת לכוונן את   
המראה ב-4 הכיוונים.    
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  )לפני ואחרי נסיעה(שבועית  -בדיקה דו

הגה כוח

הקפד שכל פעולות התחזוקה הקשורות למערכת ההיגוי 

על  ,יבוצעו על פי רווחי הזמן המומלצים בספר התחזוקה

  .מנת להבטיח אמינות ובטיחות מירביים של הרכב

בכל מקרה שבו מזוהה חריגה כלשהי בפעולת ההיגוי של 

  .יש לדאוג מיידית לתיקון המתאים, הרכב

הניסיון לאלץ את מערכת ההיגוי לנסוע כנגד המכשולים 

כמו גם הפעלת ההיגוי כאשר , שבהם נתקלים גלגלי הרכב

ויש להימנע , ערכת ההיגוימזיקים למ, הרכב במצב עצירה

  .מהם

, כאשר יש תקלה במערכת הכוח של ההגה, במצבי חירום

. ניתן להמשיך בתנועה ללא עזרת המערכת ההידראולית

, יחד עם זאת בתנאים אלו המהלך החופשי של ההגה תגדל

נהג במקרה כזה את הרכב . וההיגוי יהיה בבירור קשה יותר

או  King Longרת והעבר אותו לסוכן חב, בזהירות רבה

על מנת שמערכת ההיגוי תוחזר למצבה , למוסך מורשה

  .התקין

, במצב תקלה במשאבת ההיגוי ההידראולית :הערה חשובה

מומלץ לא לנסוע , או איבוד הנוזל במערכת ההידראולית

מ כדי למנוע החמרה נוספת "ק 50-ברכב למרחק גדול מ

  .במצב רכיבי מערכת ההיגוי

  ההגה כוחגובה מפלס נוזל 

כאשר המנוע , יש לבדוק את גובה מפלס נוזל ההגה כוח

הפעל את המנוע בהילוך . פועל במהירות סרק והנוזל חם

וסובב את גלגל ההגה מצד אל צד מספר פעמים כדי , סרק

בדוק את גובה המפלס . לחמם את הנוזל שבמערכת ההיגוי

  .דרך חלון הצפייה
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מתיחות רצועות ההנעה ומצבן הכללי

ואם הן פגומות החלף , אם הרצועות רפויות מתח אותן. צועת המאוורר ורצועת המדחסר, בדוק את מתיחות רצועת המנוע

  .אל תתניע את המנוע כשרצועות ההנעה אינן מותקנות במקומן .אותן

  .והרכב רצועה חדשה, במידה שאחת מהרצועות נקרעה דומם מיד את המנוע

  .ר המנוע דומםכאש, המתיחה או ההחלפה של רצועות ההנעה חייבות להתבצע, הבדיקה

, הרי ששריטות לאורכן, בעוד ששריטות לרוחב הרצועה מותרות. בדוק את הרצועות לגילוי סדקים בשטח החתך שלהן

  . וסדקים בשטח החתך שלהן אסורים

  .או רצועות שחתיכות גומי נושרות מהן, החלף רצועות שבהן התגלה בלאי מוגבר

נא . לחץ על הרצועה כדי לבדוק את מתיחותה. פעולה התקינה של המנועפוגעות ב, או מתוחות מדי, רצועות רפויות מדי

  .עיין בספר ההדרכה של המנוע בנושאי בדיקה וכוונון המתיחות של הרצועה

, במידת הצורך, ולכן מומלץ שטיפול זה יבוצע, מצריך ידע טכני) בעלי חתך מרובה טרפזים" (פולי וי"הטיפול ברצועות מסוג 

  .או במוסך מורשה KING LONGאצל סוכן חברת 

רצועות הנעת המאוורר  
אם נחוץ להחליף את רצועות ההנעה של המאוורר עקב מקרה חירום, התקנת הרצועות החדשות תבוצע כך שבלחיצת בוהן 

על אמצען )באמצע הדרך שבין שתי הגלגלות( שקיעת הבוהן תהיה 20 מ"מ. שחרר את אום ההידוק שעל גלגלת הביניים 
לפני סיבוב בורג הכוונון. אחרי כוונון המתיחות של הרצועות להנעת המאוורר סגור בחוזקה את אום ההידוק שעל גלגלת 

הביניים.  
דגם  

שיטת כוונון המתיחות של רצועת המאוורר היחידה מתוארת 
בתמונה:  

:בדוק מתיחות הרצועה  .1

הפעל כוח של 98 ניוטון באמצעות הבוהן.  השקיעה 
באמצע הדרך שבין הגלגלת שעל גל הארכובה  לבין גלגלת 

המאוורר  צריכה להיות בתחום25-31  מ"מ.  

:כוונן את מתיחות הרצועה  .2

סובב את בורג 3 ד שתגיע למתיחות הרצויה.  
אם לאחר הכוונון זווית הסטייה המירבית של ציר גלגלת 

המאוורר תעלה על 5° החלף אותה.  
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  רצועת ההנעה של מדחס מזגן האוויר

משום כך מתבטל . מערכת המתיחה הפניאומטית שומרת על מתיחות נכונה של רצועת ההנעה של מדחס מזגן האוויר

  .לכוונן מעת לעת את מתיחות הרצועההצורך 

שיטת כוונון המתיחות של רצועת המאוורר מתוארת 

  :בתמונה

  .בדוק את מתיחות הרצועה  .1

הפעל כוח של 98 ניוטון באמצעות הבוהן.  
השקיעה באמצע הדרך שבין הגלגלת שעל גל 

הארכובה  וגלגלת הביניי צריכה להיות בתחום 10-15 
מ"מ.  

כוונן את מתיחות הרצועה.   סובב את האום  עד    .2
שתגיע למתיחות הרצויה.  
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  בדוק את גובה מפלס נוזל המצבר

  .יש  להוסיף נוזל, אם הגובה נמוך מהסולם המצויין על גבי המצבר. ובדוק את גובה מפלס הנוזל, פתח את מכסה המצבר

  .אין להתניע את מנוע הרכב במהלך המילוי: שים לב

מצבר  
תא המצבר נמצא בחלק האחורי, בתא השני שבצד ימין או שמאל.  

1  מצבר  

2   תיבת בקרת מתג ההתנעה  

3  מתג אספקה ראשי
4 שקע נטו  

  .על מנת להגיע למצבר פתח את הפנל של תיבת בקרת מתג ההתנעה

  ).OFFמצב (לאחר שהרכב היה במנוחה למשך יום אחד יש לנתק את מתג האספקה הראשי 

  ניקוי

מנע מגע של המצבר עם חומרים שהם . וודא שפתח כניסת האוויר שלו אינו סתום, של המצברשמור על ניקיון חיצוני 

  .תוצרים של נפט

  טעינה

  .מיכולת הטעינה המירבית של המצבר 75%-אל תאפשר טעינה חשמלית של פחות מ

  .אל תאפשר טעינת יתר או טעינת חסר של המצבר

shaul.reiss
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1

shaul.reiss
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3

shaul.reiss
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4

shaul.reiss
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2
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  התנעת והדממת המנוע
  

  נוהלי התנעת המנוע

  .את בלם החנייההפעל 

  .התנעה אינה אפשרית כאשר ידית ההילוכים משולבת להילוך נסיעה. העבר את ידית ההילוכים למצב ביניים

  ).ON(סובב את מפתח ההתנעה למצב נסיעה 

 15והמתן לפחות , הפסק את ההתנעה, שניות 20-אם המנוע אינו מותנע בתוך כ. התנע מבלי ללחוץ על דוושת ההאצה

  .OFFיש לסובב קודם את המפתח לאחור למצב , על מנת לחזור על נוהל ההתנעה. ניסיון ההתנעה החוזרשניות לפני 

  .מיד עם תחילת הפעולה של המנוע שחרר את מפתח ההתנעה

  .המנוע מבקר באופן אוטומטי את מהירות הסיבוב שלו כפונקציה של טמפרטורת נוזל הקירור

  

  :הערה

סובב , על מנת לחזור על נוהל ההתנעה, במקרה כזה. שניות של פעולה רצופה 90רי נוהל ההתנעה נפסק באופן עצמי אח

  .דקות 2והמתן לפחות , OFFאת מפתח ההתנעה לאחור למצב 

  .לאחר התנעת המנוע ניתן להפעיל את האוטובוס מיד

  

  :שים לב

דקות במהירות נמוכה  3-5 -כיש להשאיר את המנוע  פועל למשך , ולפני תחילת הנסיעה, בהתנעה הראשונה של היום  .א

  .עד בינונית

ואל תגרום לו להגיע למהירות , בימים קרים הגבר בהדרגה את מהירות המנוע. אל תאיץ את המנוע ללא חימום מוקדם  .ב

בשום אופן אין לאפשר למנוע לפעול במהירות . 70°C -מירבית קודם שטמפרטורת נוזל הקירור של המנוע מגיעה ל

  .גבוהה ללא עומס

  .דקות 10- אל תשאיר את המנוע פועל במהירות סרק למשך יותר מ  .ג

ובדוק , אם זה לא קורה דומם את המנוע. שניות מרגע שהמנוע הותנע 15לחץ שמן המנוע חייב להופיע על הצג בתוך   .ד

  .את הסיבה

  .זה סימן שבלם החנייה לא שוחרר, אם נוריות החיווי של בלם החנייה מאירות  .ה

  

  !הערה חשובה

זהו סימן שישנה סכנה לפעילותו התקינה של , אם לאחר ההתנעה מחוון לחץ השמן ממשיך להורות על לחץ שמן נמוך

  .חפש את הסיבה לתקלה ותקן אותה, דומם מיד את המנוע. המנוע
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  הדממת המנוע

  .הרפה מדוושת ההאצה

  .והפעל את בלם החנייה, העבר את ידית ההילוכים למצב ביניים

  .OFFתח ההתנעה למצב סובב את מפ

אל תדומם את המנוע בבת , 90ºC -אם אחרי פעולה מאומצת של המנוע טמפרטורת נוזל הקירור עולה מעבר ל: הערה

לאחר מכן העבר את ידית . עד שהטמפרטורה תשוב לערכה הרגיל, ותן לו לפעול זמן מה, השהה את הדממת המנוע. אחת

לאחר הדממת המנוע בדוק . לבסוף כבה את מערכת החשמל. ים למצב בינייםבלם החניה למצב חנייה ואת ידית ההילוכ

  .ותקן במידת הצורך, את מצבו

  אזהרות

  :האזהרות שלהלן מתייחסות לעונת החורף

  .הוסף למערכת קירור המנוע נוזל נגד קפיאה  .1

  .נקז בקביעות מים ממכל האוויר, לאחר חניה  .2

  .את המשקל הסגולי של הנוזל ואת מתח המצבר, בה מפלס נוזל המצברלפני תחילת עונת החורף בדוק את גו  .3

  .ואין להוסיף מים מהברז למערכת הקירור, יש להשתמש בנוזל קירור מאושר

במזג אוויר קר החימום המוקדם יבוצע באמצעות . אחרת ייגרם לו נזק, אסור להתחיל נסיעה לפני חימום מוקדם של המנוע

  . אל תתניע את המנוע קודם לכן. 30-40ºCפרטורת המנוע תעלה על עד שטמ, מים חמים או אדים

או באמצעות ) בלם מנוע(הפעל בלימה באמצעות גזי הפליטה . בנסיעה במורד אל תעביר את ידית ההילוכים למצב ביניים

  .מערכת ההאטה

  .אל תתחיל בנסיעה לפני שחרור בלם החנייה
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  התנעת והדממת המנוע מתוך תא המנוע

  

  .והפעל את בלם החנייה, את הרכבהחנה 

, או את בורר תיבת ההילוכים האוטומטית, העבר את ידית ההילוכים

  .למצב ביניים

התנעת המנוע מתוך תא הנהג , אם תיבת ההילוכים משולבת להילוך

  .לא תצלח

  .סובב את מפתח ההתנעה למצב נסיעה ללא הפעלת ההתנעה

  

  התנעת המנוע

והפעל בו זמנית את מוט המתג  ,)START(לחץ על מתג ההתנעה 

  .המכוסה שבתא הנהג

  .הרפה מהמתגים מיד לאחר שהמנוע מתחיל לפעול

  

ניתן , כאשר המנוע מותנע באמצעות מתג ההתנעה מתוך תא הנהג

  .להשתמש במתג זה גם להאצת סיבובי המנוע

לא ניתן להתניע את המנוע באמצעות , כאשר מכסה תא הנהג פתוח

  .מפתח ההתנעה

  

  ת המנועהדממ

  ).STOP(לחץ על מתג ההדממה 

  

  :על מנת שהמנוע יסתובב ללא התנעה

  .לחץ על כפתורי ההתנעה וההדממה בעת ובעונה אחת

  

המיקום הסופי של המתגים בתא הנהג הוא באחריות יצרן  :שים לב

  .ֶמרכב הרכב
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  הנסיעה ברכב

כל המחוונים והנוריות מורים שהכל ,  ²מ"ס/ג"ק 5על ניתן להתחיל נסיעה ברכב רק לאחר שהלחץ במערכת הבלימה הוא מ
התחלת הנסיעה תהיה . לאחר ההתנעה יש לשחרר את בלם החנייה כמו כן. ℃60כשורה וטמפרטורת נוזל הקירור מעל 

  .1כאשר ידית ההילוכים משולבת להילוך 

  :בתנאי נסיעה רגילים

 מחוג מד לחץ השמן צריך להיות בתחום :Mpa 0.3-0.5 )3-5 ²מ"ס/ג"ק.(

 83-95 ℃: מחוג מד טמפרטורת נוזל הקירור צריך להיות בתחום. 

 המחוג הכפול של הברומטר צריך להיות בתחום :Mpa 0.55-0.8 )5.5-8 ²מ"ס/ג"ק.(

. מבלי לדלג על סדר ההילוכים ובעיתוי הנכון, לאחר תחילת הנסיעה החלפת ההילוכים צריכה להתבצע צעד אחר צעד

  .אין להרפות מדוושת המצמד בפתאומיות על מנת להתגבר על המהמורה, או בכביש משובש כאשר הרכב נתקע בבוץ

  :בזמן נסיעה יש להקדיש תשומת לב גם לבעיות הבאות

  .עצור את הרכב לצורך בדיקה, או כאשר אתה חש בריח חשוד, כאשר אתה שומע רעש חריג  .1

  .הימנע מהאצה פתאומית או מבלימת חירום  .2

  .רגלך על דוושת המצמד במהלך הנסיעה אל תניח את  .3

הרכב יכול להגיע , לאחר החלפת הילוך, בנסיעה ארוכה במורד. אל תאפשר למנוע לפעול במהירויות גבוהות מהמותר  .4

במצב כזה הקפד להפעיל את בלם גזי הפליטה או את מערכת ההאטה ובלם . בנקל למהירויות גבוהות מהמותר

. המנוע היא בתחום הנדרש כדי להבטיח שמהירות, הנסיעה

לחץ בצנרת הבלם ולתקלה בממסרת של - פעולה כזו תגרום לתת. בשום אופן אל תדומם את המנוע בזמן נסיעה במורד  .5

  .ההגה כוח

המשמעות היא תנאי פעולה , אם מחוג מד הטמפרטורה של נוזל הקירור נמצא מתחת לסימון האדום, בתנאי נסיעה רגילים

  .הורד עומס מהמנוע Hאם המחוג מורה על  .רגילים של המנוע
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  חניית הרכב

  .כאשר הרכב חונה בלם החנייה צריך להיות תמיד מופעל

זאת על . כאשר הרכב חונה במורד, בנוסף לכך ישנן מדינות שבהן על פי חוק יש להניח טריז בלימה מתחת לאחד הגלגלים

  .מנת למנוע תנועה לא מבוקרת של הרכב

  . יד ברכב טריז בלימה מתאיםלצורך כך שמור תמ

  . בזמן חנייה על כבישים מהירים זכור את חוקי התנועה הנוגעים לאורות חנייה ולמחזירי אור

  ידית בלם חנייה

  .לצורך נסיעה דחוף את ידית בלם היד לפנים

  .לצורך חנייה משוך את ידית בלם היד לאחור

  .זכור תמיד להפעיל את בלם החנייה כאשר הרכב חונה

, נוסף להפעלת בלם החנייה כאשר הרכב חונה בשיפועב

על מנת למנוע , הנח טריז בלימה מתחת לאחד מגלגליו

  .תנועה לא מבוקרת שלו

  !זהירות

בהעברת ידית ההילוכים של בלם החנייה למצב חנייה בדוק 

אחרת הידית יכולה , שהידית נמצאת בסוף מהלכה ונעולה

  .לחזור לאחור למצבה המשוחרר

באופן , אחור את מנוף השסתום של בלם החנייהמשוך ל

נורית החיווי . שהמנוף ננעל כאשר ידית הבלם במצב חנייה

  .של בלם החנייה צריכה להאיר במצב זה

  :הערה

ניתן , כאשר בלם הנסיעה הרגיל אינו מתפקד, במצב חירום

במצב כזה משוך . להשתמש בבלם החנייה כבלם חירום

ה כדי לאפשר בלימה באיטיות את ידית בלם החניי

 . ללא נעילה פתאומית של הגלגלים הדרגתית

shaul.reiss
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  ושירות התחזוק

  הערה כללית

  .ממליצה שתחזוקת האוטובוס תבוצע על פי לוח הטיפולים שבפרק זה KING LONGחברת 

ולים בזמן ביצוע הטיפול התקופתי שהגיע מועדו יש לבצע גם את הטיפ. בצע את הטיפול על פי המועד המוקדם יותר

  .שרווחי הזמן שלהם קצרים יותר אך גם מועדם הגיע

  

  KING LONGאוטובוסי  ה כללית שלתחזוק

לפני הטיפול ודא . כדי לשמור על האוטובוס במצב תקין, בצע טיפול ותחזוקה תקופתיים של האוטובוס על פי ספר ההפעלה

כולל הפעלה של , טיפול בצע בדיקה פונקציונליתלאחר כל . שהוא יציב ושמנועו דומם, שהאוטובוס ניצב על מישור אופקי

  .המנוע

  

ריכוז גבוה של אבק , מהמורות רבות, כביש משובש(אם האוטובוס נוסע לעתים קרובות בתנאים קשים : הערה חשובה

היטב לפני החלפת פילטרים ולפני תיקונים נקה , בזמן מילוי שמנים. יש לקצר את רווחי הזמן שבין הטיפולים, )'באוויר וכו

  .מילוי שמן יעשה עם כלי קיבול נקיים. את המקום שבו נעשה הטיפול

  

  

  תחזוקת המנוע והשלדה

 לצורך ההפעלה וביצוע התחזוקה של המנוע נא עיין בספר ההפעלה והתחזוקה של המנוע הרלבנטי. 

 הסרן הקדמי והסרן האחורי נא עיין במדריך למשתמש, לצורך ביצוע תחזוקת תיבת ההילוכים. 

 במידה שאין עבורם מדריכים מיוחדים או לא : לדהל חלקים אחרים הקשורים בשרך השימוש וביצוע התחזוקה שלצו

 .נא עיין במדריך זה, הוגדרו עבורם רווחי זמן לטיפול

  

  

  תחזוקת המרכב

למנוע  ולהקפיד לא לשפשף עם כלי ניקוי כדי, בסיום כל יום עבודה יש לשטוף אותו היטב. שמור על ניקיון המרכב  .1

  .שריטות בצבע

  .החלף גומיות אטימה שניזוקו. יש לשמור על שלמות גומיות האטימה של הדלתות והחלונות  .2

  .נפט או חומרים אחרים הפוגעים בצבע השמן של המרכב, אסור בשום אופן לשטוף את המרכב עם מים חמים  .3

  .יש לתקנו ללא דיחוי, דבר מה לא תקין אם נתגלה. בדוק לעתים קרובות את החיבורים שבין המרכב והשלדה  .4

  .והדק אותם ללא דיחוי, בדוק לעתים קרובות את החבקים והמחברים שבתוך הרכב  .5

  .התיקון או הכוונון ללא דיחויאת בצע , אם נתגלה דבר מה לא תקין.  בדוק לעתים קרובות את מצב דלת הנוסעים  .6

  .החלף אותו ללא דיחוי, אם נתגלה פנס לא תקין. דוק לעתים קרובות את מצב כל הפנסים ברכבב  . 7
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  ABSהתחזוקה והטיפולים במערכת 

על מנת למנוע שמתח חיצוני  ECU,בעת השימוש בספק כוח חיצוני לצורך טעינת המצבר נתק את קופסת הבקרה   .1

  .גבוה יגרום לה נזק

כדי לבצע ) מולטימטר(מודד -ברב אל תשתמש. ECUבעת ביצוע עבודות ריתוך ברכב נתק את קופסת הבקרה   .2

  .מדידות על מערכת זו

  .כדי לוודא שהוא יציב, בדוק בקביעות את מתח החשמל ביציאת האלטרנטור  .3

נקה בעת ובעונה אחת את . בזמן ביצוע התחזוקה של סוליות הבלם הקפד לא לפגוע בטבעת גלגלי השיניים ובחיישן  .4

  .הטיפול זכור להרכיב את הסנסור במקומו הנכון ביחס לטבעת גלגלי השינייםעם סיום . טבעת גלגלי השיניים והחיישן

  .הרכב רק חלקים נקיים ויבשים. בזמן פירוק והרכבת חלקים ודא שהמעגל החשמלי של הרכב מנותק  .5

  . יש להרכיב את הנתיך במקום המיועד לו. אין להחליף נתיך מקולקל בנתיך בעל נתונים טכניים שונים  .6

  .ית חיווי שאינה תקינה יש להחליף ללא דיחוינור  .7

  .באמצעות שטיפה ושפשוף במים  ECUאל תנקה את מערכת   .8

  

לצורך לימוד עקרון הפעולה של המערכת ואופן , המסופק על ידי הסוכן  ABSאנא עיין בספר ההדרכה של מערכת: שים לב

  .התחזוקה שלה

אנא בצע את ההנחיות . ABSורכבה בחלק מהדגמים מערכת עקב דרישות לקבלת האוטובוס בתצורות שונות לא ה

  .במדריך זה על פי התצורה של האוטובוס שברשותך

  

  

  התחזוקה והטיפולים במערכת החשמל

על מנת למנוע שמתח חיצוני גבוה  ECU,בעת שימוש בספק כוח חיצוני לצורך טעינת המצבר נתק את קופסת הבקרה   .1

  .יגרום לה נזק

על מנת לבצע ) מולטימטר(מודד -אל תשתמש ברב. ECUודות ריתוך ברכב נתק את קופסת הבקרה בעת ביצוע עב  .2

  .מדידות על מערכת זו

  .בדוק בקביעות את מתח החשמל ביציאת האלטרנטור כדי לוודא שהוא יציב  .3

  .הרכב רק חלקים נקיים ויבשים. בזמן פירוק והרכבת חלקים ודא שהמעגל החשמלי של הרכב מנותק  .4

  .יש להרכיב את הנתיך במקום המיועד לו. אין להחליף נתיך מקולקל בנתיך בעל נתונים טכניים שונים  .5

  .נורית חיווי שאינה תקינה יש להחליף ללא דיחוי  .6

  .באמצעות שטיפה ושפשוף במים  ECUאל תנקה את מערכת   .7

  .ECUעל מנת לבצע מדידות על מערכת ) מולטימטר(מודד -אל תשתמש ברב  .8
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  הצלבת גלגלים

שגם יאריך את , טיפול נכון בצמיגים. לאחר תקופת מה של נסיעות ברכב מתחילים להופיע סימני שחיקה על הצמיגים

אופן ההצלבה מתואר . קילומטרים של נסיעה 10,000עד  8000הגלגלים לאחר כל ) החלפת מקום(מחייב הצלבת , חייהם

ולבצע לאלתר איזון דינאמי , יש לאתר את הסיבה, י שחיקה מוגברים או חריגיםבמידה שניכרים לעין סימנ. באיור שלהלן

  .והצלבת גלגלים

  

  )שני סרנים(הצלבת גלגלים 

  

  

  )שלושה סרנים(הצלבת גלגלים 
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  כוונון המהלך החופשי של דוושת המצמד

. מ"מ 0.2 – 0.7היה בתחום כך שי, כוונן את המרווח שבין מוט הדחיף והבוכנה של הצילינדר הראשי במערכת המצמד

במצב זה . וסובב את מוט הדחיף באופן שינוע לאורך הבוכנה עד למגע עמה, שחרר את אום הנעילה: הכוונון יבוצע כדלקמן

כוונן את האורך של מוט . ואחר כך סגור והדק את אום הנעילה, סיבוב 1/7 – 1/2סובב את מוט הדחיף בכיוון ההפוך כדי 

  בשלב זה המהלך החופשי של דוושת המצמד יהיה . מ"מ 4-6ך שהמהלך החופשי שלו יהיה דחיף מגבר המצמד כ

  .מ"מ 8-12

  

  

  כוונון המהלך החופשי של דוושת הבלם

מדוד את המרחק שבין מיקום הדוושה במצבה החופשי לבין מיקומה . שחרר את אום הנעילה של מוט דחיף דוושת הבלם

כוונן את המרחק בעזרת . מ"מ 8-12מרחק זה צריך להיות בתחום . נגדות גבוההכאשר לוחצים עליה ומתחילים לחוש בהת

  .עם סיום הכוונון סגור והדק את אום הנעילה. אום הכוונון

  

  

  ניקוי האוטובוס

 ודא ששטיפת האוטובוס במתקן השטיפה אינה מזהמת את הסביבה. 

 השתמש בנוזל ניקוי בעל כושר המסה גבוה. 

 בע של האוטובוסודא שאינך פוגע בשכבת הצ. 

  על מנת למנוע ) בצד ימין או שמאל, הנמצאת באחורי האוטובוס(אל תכוון את זרם המים ישירות אל שבכת המקרן

 .אפשרות של חדירת מים אל תוך המנוע דרך מסנן האוויר

 הקפד שלא יישפכו מים על רכיבים חשמליים על מנת שלא ייגרם להם נזק. 
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  ניקוי מסנן האוויר

הוא עבר חמישה : לף את קרב הסינון במקרים שלהלןהח: הערה

לאחר , מעבר האוויר בו כמעט חסום, הוא ניזוק, סבבי ניקוי

כאשר נורת החיווי של מסנן האוויר בלוח . החלפת שמן מנוע

נקה את המסנן או החלף את קרב הסינון , המחוונים מאירה

  .שלו

לאי מוגבר מסנן אוויר שאינו נקי יגרום לירידה בכוח המנוע ולב

כדי להבטיח אורך חיים ופעולה תקינה של המנוע הקפד . שלו

  .לבצע טיפול תקופתי במסנן האוויר

יש לקצר . מ"ק 2000בדוק ובצע את הטיפול במסנן האוויר כל 

כאשר הנסיעה היא בתנאים , את תקופת הזמן שבין הטיפולים

  .למשל ריכוז גבוה של אבק באוויר, קשים

, מערכת יניקת האוויר יש לדומם את המנועבזמן טיפול כלשהו ב

  . ואסור לחזור ולהפעילו כל זמן שמסנן האוויר אינו מורכב

 

  
 

, שחרר והסר את אום הפרפר שעל מכסה מסנן האוויר  .1

  .ולאחר מכן הסר את המכסה והוצא את קרב הסינון

נקה את המשטחים הפנימיים של המכסה ושל בית המסנן   .2

בזמן ניקוי קרב הסינון יש . ויבשהעם פיסת בד נקייה 

  .להקפיד שלא ייכנסו מים אל תוך מסנן האוויר

  .נקה את שסתום פריקת האבק  .3

על ידי הקשה על קצהו ביד או את קרב הסינון ניתן לנקות   .4

כמו כן יש לשטוף  .התחתון במשטח עץ או על ידי אוויר דחוס

  .אך יש להיזהר שלא לשבור את הקרב, בתמיסה

הזרם אוויר דחוס ונקי מתוך קרב הסינון : באוויר דחוס ניקוי

אסור שלחץ . עד שהאוויר היוצא יהיה נקי מאבק, כלפי חוץ

  .בר 5האוויר הדחוס יעלה על 

 

 
  

  .יש לנקות את המשטחים החיצוניים של קרב הסינון בפיסת בד ולא באוויר דחוס: זהירות

  

שטוף את קרב הסינון במים . ונער אותו בתוך הנוזל, המכיל חומר ניקויבנוזל פושר  את קרב הסינוןטבול : ניקוי רטוב

  .והנח לו להתייבש באוויר, רגילים

  .נקה את קרב הסינון בעזרת אוויר דחוס, לפני ניקוי רטוב: עצה

  

  .בחומרי דלק או בחומרים דומים, אין להשתמש לצורך ניקוי מסנן האוויר באקדח קיטור: זהירות

 .ן האוויר חזרה למקומו בדוק את קרב הסינון בעזרת פנס מתאים לגילוי נזק או פגיעהלפני הרכבת מסנ  -

  .בדוק את טבעת האטימה לגילוי פגיעה או סדק  -

 

  . אל תתניע את מנוע הרכב כשמסנן האוויר אינו מותקן במקומו: זהירות
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  ניקוי חיצוני של המקרן

  .וכל לסלק את כל הלכלוך החוסם את מעבר האווירזרם אוויר דחוס י. שמור על ניקיון חיצוני של המקרן

אם לצלעות הקירור חדר לכלוך שקשה . ברכב המצויד במצנן ביניים יש לשמור שצלעות הקירור של מקרן האוויר יהיו נקיות

כדי למנוע נזק לצלעות הקירור של מקרן האוויר . ואחר כך מהצד השני, הזרם עליהם קיטור בלחץ מצד אחד, להוציאו

  .או זרם הקיטור יהיו ניצבים לשטח פני המקרן, או זרם המים, לעות הקירור של מקרן המים ודא שזרם האוויר הדחוסולצ

  .מסור את הרכב לטיפול במוסך מורשה של סוכנות הרכב, אם הצטברה כמות לכלוך גדולה במקרן המים או במקרן האוויר

  

על מנת למנוע חסימה של זרימת , קירור של מקרן המים במועדנקה את צלעות הקירור של מקרן האוויר ואת צלעות ה  .1

  .האוויר ולהבטיח קירור יעיל של המנוע

  .זורים המשופעים בחרקים מעופפים יש לנקות את צלעות המקרנים בתכיפות גבוההבא  .2

  .אי עמידה בהנחיות שלעיל תגרום לקירור לא מספיק של המנוע ונזק רציני לרכיביו  .3

תמיסה זו ). תערובת של גליקול ומים(למערכת הקירור מדי פעם בפעם תמיסה המונעת קפיאה וקורוזיה יש להוסיף . 4

  .ותעלה את נקודת הרתיחה של נוזל הקירור, קרח וחלודה, תימנע הצטברות משקעים

  

משקעים  כדי למנוע הצטברות, בזמן מילוי נוזל הקירור הקפד להשתמש תמיד בנוזל מאותו סוג ומאותה חברה :שים לב

  .החלף אותו בשלמותו וללא דיחוי, במידה שהנוזל פגום. במערכת הקירור

  .אסור להשתמש במים לאורך זמן כתחליף לנוזל קירור  .5

יש לערבב : להלן השיטה. יש למנוע זאת בזמן. תיווצר אבנית במערכת הקירור, לאחר פעולה ממושכת של המנוע  .6

ואז להזריק את הנוזל המעורב אל מי , גרם קרוסן 150עם ) ה קאוסטיתסוד(גרם של נתרן הידרוקסידי  800-700

יש להפעיל את המנוע שוב , שעות 12-10לאחר . דקות 10-5ולהפעיל את המנוע במהירות ביניים במשך , הקירור

  .ואז לנקז את התמיסה המימית ולנקות את מערכת הקירור עם מים נקיים, דקות 15-10למשך 

  

  נוזל הקירור
  .יש לבחור בנוזל העומד בדרישות מפרט זה. מפרט טכני של נוזל הקירורלהלן 
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  המלצות בנושא הדלק

לפי  תקן  45-אינו פחות מ cetane-ניתן להשתמש רק בשמן דיזל שבו ערך ה): רלוונטי לרכב דיזל בלבד(שמן דיזל  .1

GB252 . 0.2%אסור שתכולת הגופרית תעלה על. 

 .4C-והטמפרטורה המינימלית גבוהה מ 10%הוא  venture rate-זור שבו המתאים לא: 0' שמן דיזל קל מס .2

 .-5C-והטמפרטורה המינימלית גבוהה מ 10%הוא  venture rate-מתאים לאזור שבו שבו ה: -10' שמן דיזל קל מס .3

 .- 14C-והטמפרטורה המינימלית גבוהה מ 10%הוא  venture rate-מתאים לאזור שבו ה: -20' שמן דיזל קל מס .4

 .- 29C-והטמפרטורה המינימלית גבוהה מ 10%הוא  venture rate-מתאים לאזור שבו ה: -35' שמן דיזל קל מס .5

 .65-השתמש בגז טבעי שבו ערך המתאן נמוך מ): חל רק על רכב המונע בגז טבעי(גז טבעי  .6

  

  

  איכות שמן המנוע והנתונים הטכניים שלו

  שמן המנוע

  מרמה , או טובה יותר, צמיגותו שווההעדף להשתמש בשמן מנוע שדרגתCF-4  או CH-4   על פי תקןAPI 

)American Petroleum Institute( ,או בחר על פי מפרט המנוע. 

  יש להחליף את השמן במועד . תוך כדי פעולת המנוע") יישרף("חלק משמן המנוע המשמש לשימון הבוכנה יתכלה

ובמיוחד , ומשום שתוצרי הבעירה של השמן, מזיקה לפעילותו משום שהטמפרטורה הגבוהה בה הוא עובד, הנדרש

: הפגיעה בשמן תלויה במספר גורמים כמו. מתערבבים בשמן ופוגמים בדרגת הצמיגות שלו, התוספים הכימיים שלו

. ולכן רווחי הזמן להחלפת השמן יכולים להשתנות, איכות הדלק ודרגת צמיגות שמן המנוע, תנאי העבודה של המנוע

 ).מ"ק 12,000מן המומלץ להחלפת שמן מנוע הוא כל הז(

  

  

  צמיגות שמן המנוע

 יש להביא בחשבון את טמפרטורת הסביבה של המנוע בזמן , מאחר שצמיגות השמן משתנה כתלות בטמפרטורה

התנעת , כאשר הטמפרטורה עוברת סף תחתון מסוים). ראה הדיאגרמה מטה(בחירת דרגת הצמיגות של שמן המנוע 

 .אולם לא ייגרם למנוע כל נזק, תהיה קשה יותרהמנוע 

 יש להביא בחשבון את טמפרטורת הסביבה  משום כך. שמן מנוע צמיגי יותר עלול לגרום לקושי בהתנעת המנוע

תכליתי למנוע תמנע החלפת -בחירה בשמן מנוע רב. רת צמיגות שמן המנוע וסוג השמןבזמן בחי, בתקופת החורף

 .ת הסביבהשמן עקב תנודות בטמפרטור

  

תערובת השמן ( כמו כן יש להימנע משימוש בכמה סוגי שמן בעת ובעונה אחת. אין להוסיף לשמן המנוע תוספים: הערה

  ).ומומלץ להחליף בזמן, חייבת להיות של שמנים מאותה דרגה
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  שמן תיבת ההילוכים

  .+Ecofliud Aהשמן המומלץ הוא 

  ).API  )SAE 90ל פי תקן ע GL-5יש להשתמש בשמן בעל דרגת צמיגות 

  :כמוצג בדיאגרמה שלהלן, דרגת צמיגות השמן המומלצת בתיבת ההילוכים תלויה בטמפרטורת הסביבה

  

  
  

  

  כוחההשמן ההידראולי של מערכת הגה 

יש להשתמש בשמן 10°C -כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ. General Allison C-3השמן צריך לעמוד בתקן 

-Cיש להשתמש  בשמן הידראולי  10°C -וכאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מ, בממסרת ההגה  DEXRON-IIהידראולי 

3/10W .תכליתי -זורים בהם שורר לעתים כפור ניתן להשתמש בשמן הרבבאC-3/10W זורים היותר ובא, שך כל השנהבמ

  .במשך כל השנה C-3/30חמים ניתן להשתמש בשמן הרב תכליתי 
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  הסופי ההינעחומר הסיכה עבור 

זהו חומר . ועל פי טמפרטורת הסביבה )API  )SAE90על פי תקן GL-5יש להשתמש בחומר סיכה בעל דרגת צמיגות 

  .המיועד לתנאי עבודה קשים, סיכה היפרבולואידי

  

  נוזל המצמד

  .GB10830-98JG3 ,GB1298191H2Y3שעומד בתקנים ) Laike 901כדוגמת (יש להשתמש בנוזל בלם 

לפני החלפת נוזל הבלם יש להקפיד . בב נוזלים מסוגים שונים על מנת לא לפגוע בתפקוד המערכתיש להימנע מלער

  .לנקות את הנוזל המקורי

  

  לדהעבור הש) גריז(משחת סיכה 

לכל חלק ) C°120ועד , -C°30המתאימה לתחום הטמפרטורות (על בסיס ליתיום  2יש להשתמש במשחה מספר  -

  .לדהבש

 .על בסיס ליתיום 0יש להשתמש במשחה מספר ) קום מרכזי למילוי המשחהמ(ברכב בעל גובתת סיכה  -

  

  נוזל הקירור

הנוזל יתאים לשימוש בכל עונות השנה ללא . יש למלא את המכל בנוזל בעל אורך חיים גבוה המונע קפיאה וקורוזיה -

א שטמפרטורת הקפיאה של הנוזל יש לווד. וימנע היווצרות אבנית וקורוזיה במערכת הקירור, צורך במילוי נוסף או ריקון
 .אין לערבב סוגים שונים של נוזלי קירור. פחות מטמפרטורת הסביבה הנמוכה ביותר הצפויה ℃5תהיה 

 .יש להחליף נוזל קירור כל שנתיים -

  ".וטיפולים תחזוקה"שבפרק " וי נוזל הקירורמיל"את הנתונים הטכניים של נוזל הקירור תוכל למצוא בסעיף 
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  ב חדשהרצה של רכ

זאת על מנת שהמנוע יגיע לביצועים וליעילות . בתקופת ההרצה אין להפעיל מנוע של רכב חדש בהספק יציאה מירבי

. והיה קשוב במיוחד לכל תופעה שתתרחש במנוע, אנא נהג בתקופה זו בזהירות. הגבוהים ביותר וכדי להאריך את חייו

בתקופה זו יש להקפיד לנסוע במהירות שלא תעלה על . חדשהקילומטרים הראשונים של רכב  2500ההרצה היא למשך 

  .ש"קמ 100

  

  הכנות לפני תחילת ההרצה של רכב חדש

  .חזק והדק את חיבורי המושבים למקומם, רחץ את הרכב  .1

  .ועבור על רכיבי מערכת הקירור לגילוי דליפה, בדוק את גובה מפלס נוזל הקירור של המקרן  .2

בממסרת ההגה ובמכל האיסוף , ההינעבגל , בתיבת ההילוכים, במערכת המצמד, ן במנועבדוק את גובה מפלס השמ  .3

  .ואחר כך בדוק מערכות אלו לגילוי דליפה, במידה שחסר הוסף. המצמדשמן של 

  .בדוק את מערכת הבלמים לפעולה תקינה ולגילוי נזילות בחיבורי השסתומים והצנרת  .4

  .ם רופפים או סתימהבדוק את מערכת ההיגוי לגילוי חלקי  .5

  .בדוק גובה מפלס האלקטרוליט במצבר. הנוריות והמחוונים  לפעולה תקינה, בדוק את הרכיבים החשמליים  .6

  .בדוק שלחץ האוויר בצמיגים הוא כנדרש  .7

  .ודא שכל הילוך משתלב בצורה חלקה  .8

  

  הנחיות לנהיגה בתקופת ההרצה

  .נהג בכבישים חלקים וללא מהמורות  .1

מאחר שאסור בתקופה זו לחוש התנגדות , שלב הילוכים בתנועה חלקה. ג בנחת ושלב את המצמד בהדרגהנה  .2

יש להמעיט ככל האפשר . במצב עצירה אסור להעביר את ידית ההילוכים למצב ביניים. לתנועת ידית ההילוכים

  .בבלימות חירום

 30עד  –מהלך שלישי , ש"קמ 20עד  –הלך שני מ, ש"קמ 10עד  –מהלך ראשון : הגבלת מהירויות בתקופת ההרצה  .3

בתקופת ") אוברדרייב("העברה להילוך יתר . ש"קמ 60עד  –מהלך חמישי , ש"קמ 50עד  –מהלך רביעי , ש"קמ

  .ההרצה אסורה

  .לאחר מכן אין לנסוע עם עומס יתר. הקילומטרים הראשונים 250-ב) מטען, נוסעים(אין לנסוע עם עומס : הגבלת עומס  .4

אם הם מתחממים מעל . טבור הגלגל ותופי הבלמים, גל ההנעה, שים לב מדי פעם לטמפרטורת תיבת ההילוכים  .5

  .מצא את הסיבה ודאג לתיקון בהקדם האפשרי, המידה

  .שים לב במיוחד שלחץ שמן המנוע וטמפרטורת נוזל הקירור יהיו בתחום המותר  .6

  

  התחזוקה בתום תקופת ההרצה

עיין בהנחיות המתאימות . הקפד במיוחד עם ברגי ראש המנוע. כולל הברגים בבולמי הזעזועים, נועהדק את ברגי המ  .1

  . לצורך מציאת מומנטי הסגירה של הברגים

  .בדוק מרווחי שסתומים  .2

  .ונקה את פקק האוורור, ההינע הסופיבדוק גובה נוזל הסיכה בממסרת   .3

  .החלף את קרב הסינון של מסנן השמן. החלף את שמן המנוע ואת שמן תיבת ההילוכים  .4

  .החלף את השמן ואת מסנן השמן של מערכת ההיגוי ההידראולית  .5
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  .בדוק אם התרופפו החיבורים של יחידת הבקרה של תיבת ההילוכים  .6

  .בדוק אם התרופפו או ניזוקו החיבורים של ממסרת ההגה  .7

  ).בצע את ההידוק בעומס מלא(הדק את הברגים והאומים של המתלה הקדמי והאחורי   .8

לצורך מציאת מומנטי הסגירה , עיין בהנחיות המופיעות בהמשך. לדה ושל מערכת ההיגויבדוק את החיבורים של הש  .9

  . של הברגים

  .וודא שאינם משוחררים, בדוק את רכיבי מערכת ההיגוי ההידראולית  .10

  .מ"ק 5000שמן וסוך את חלקי הרכב כנדרש בטיפול   .11

  .נוזל קירור ואוויר, בדוק את הרכב לגילוי נזילות שמן  .12
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  לונג קינג לאוטובוס טיפולים שגרת
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  )עבור מנוע דיזל(אבחון תקלות שכיחות ופתרונן 

  המנוע אינו מתניע

 אבחון ופתרון סיבה אפשרית לתקלה'מס

בדוק את מערכת ההתנעה וודא שמהירות ההתנעה אינה  .התנעה איטית מדי 1

 .ד"סל 110 -כה מנמו

. בדוק אם המחברים בצינור הזנת הדלק אינם רופפים .יציאת אוויר ממערכת ההזרקה 2

שחרר את הבורג לניקוז אוויר במסנן הדלק ובמפריד 

ואז לחץ על ידית משאבת הדלק הידנית והרפה , המים

עד ליציאת דלק נקי מבועות דרך , לסירוגין מספר פעמים

 .פתחי הניקוז

 .אתר את מקום הסתימה ונקה את הצינור .דלק סתוםצינור  3

החלף את קרב הסינון של מערכת מסנן הדלק ומפריד  .מסנן דלק חסום 4

 שמן/המים

משאבת אספקת הדלק אינה מזרימה דלק או מזרימה  5

 .באופן לא סדיר

, בדוק לגילוי דליפה בכניסת צינור הדלק למשאבה

 .ו החלףתקן א. ולחסימה במסנן של משאבת הדלק

לא מוזרק  למנוע דלק או , ספיקת הדלק המוזרק נמוכה 6

 .לחץ ההזרקה נמוך

. בדוק את שלב הפיכת הדלק לתרסיס בתוך המשאבה

 .אם לא פתרת את הבעיה החלף את המשאבה

  :קשיים בהתנעה 7

חיבורי ההדקים שעל קוטבי המצבר לא תקינים או  

 .שהמגע שלהם עם הקטבים אינו מספיק הדוק

 .בדוק את ההדקים ואת איכות המגע

 .טען את המצבר טעינת המצבר אינה מלאה 

נקה והברק את המשטח . נקה או החלף את המברשת מגע לא מספק בין המברשת לבין המחלף של המתנע 

ואחר כך הסר את , החיצוני של המחלף עם נייר לטש עדין

 .האבק בעזרת אוויר דחוס

  :לחץ דחיסה נמוך 8

החלף את טבעות הבוכנות ובמידת הצורך הרכב בלחץ  הבוכנה שחוקות טבעות 

 .שרוול מתאים לתוך הצילינדר

קני , קפיצי השסתומים, בדוק מרווח השסתומים מזוהם או מעלה קורוזיה, שסתום רופף 9

השחז ולטש את . ותושבות השסתומים, השסתומים

  .תושבות השסתומים במידת הצורך

 .דת הצורךהדק ושטוף או החלף במי

 .זמוןבדוק וכוונן הת זמון לא תקין של פעולת מנועת 10
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  עוצמת מנוע הדיזל נמוכה

 אבחון ופתרון סיבה אפשרית לתקלה'מס

נקה או החלף . צינור כניסת אוויר, בדוק מסנן אוויר כניסת אוויר חסומה 1

 .את קרב הסינון של מסנן האוויר

נקה את . כוונן במידת הצורך, זמון שסתומיםבדוק ת לחץ נגדי גבוה בגזי פליטה 2

 צינור הפליטה

 .בדוק ומנע דליפות בצינורות ובמחברים .לחץ נמוך במערכת מגדש האוויר 3

  :מגדש האוויר אינו תקין 4

חסומים או , מעברי האוויר של המדחס והטורבינה מזוהמים 

 .פגועים

 .נקה או החלף את בית המדחס ובית הטורבינה

 החלף את המסב .ניזוקהמסב  

משקעי פחמן וזיהומים אחרים בחלקם האחורי של מאיצי  

 .הטורבינה והמדחס

 .נקה את המאיצים

 .בדוק ותקן או החלף .מצנן ביניים לא תקין 5

החלף . בדוק את אטימת צינור הדלק או מסנן הדלק .צינור דלק סתום או דולף 6

 .במידת הצורך את קרב הסינון

הסר משקעי פחמן וזיהומים , בדוק את לחץ המזרק .ק של המזרק אינו תקיןתרסיס הדל 7

 .תקן וכוונן, אחרים

 .זמון המופע ואת השסתומיםבדוק וכוונן את ת .מופע לא תקין 8

המנוע במומנט הנדרש ועל פי הדק את ברגי ראש  .דליפה מאטם בלוק המנוע 9

 .או החלף את האטם, הנכוןהסדר 

 .השחז ולטש את תושבת השסתום או החלף אותו .לא טובהאטימת השסתום  10

כוונן את . בדוק ותקן את המקרן והתרמוסטט .מנוע מתחמם או טמפרטורת נוזל הקירור גבוהה מדי 11

 .מתיחות רצועת ההנעה של המאוורר

 .החלף את הטבעת .טבעת הבוכנה שחוקה או שבורה 12

 .שן במידת הצורךבדוק והחלף את החיי .החיישן אינו עובד 13
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  רעשים חריגים בזמן פעולת המנוע

 אבחון ופתרון סיבה אפשרית לתקלה 'מס

, קסוות ראש הטלטל וקסוות עקב הטלטל שחוקים 1

 .ונשמעים קולות נקישה בבית גל הארכובה

במידת הצורך החלף וודא . פרק ובדוק את הקסוות

 .שהמרווח הוא כנדרש

 .וודא שהמרווח הצירי הוא כנדרש, החלף רכיבים .כלל פעולהמשכך הרעידות פגום או יצא מ 2

החלף במידת . בדוק את ברגי ההידוק של החיבורים .בולם הזעזועים פגום או יצא מכלל פעולה 3

 .הצורך

 .זמון השסתוםבדוק וכוונן את ת .השסתום נוקש על הבוכנה 4

מעים קולות נש. גלגל מניע שחוק והחופש בו גדול מדי 5

 .זמוןה ממכסה קופסת התנקיש

ושקול אם יש צורך , בדוק את מרווח הצד של הגלגל

 .להחליפו על פי מידת השחיקה

ונשמעים קולות , מרווח גדול מדי בין הבוכנה והצילינדר 6

 .נקישה מדופן הצילינדר

הבוכנה והעזר לשם כך בשרוול העזר את החלף 

 .רשמור על מרווח נכון בין הבוכנה והצילינד. להרכבה

הסר משקעי פחמן וחומרים אחרים ממעברי האוויר  רעידות מלוות ברעש אוויר במגדש  7

 .של המדחס ושל יציאת האוויר מהמגדש

 .החלף את מכלול המגדש .והרוטור נוקש על הדופן, מסב המגדש פגום 8

 .כוונן את מרווח השסתומים .ונשמע רעש בראש המנוע, מרווח השסתומים גדול מדי 9

  

  ן שחור בגזי הפליטהעש

 אבחון ופתרון סיבה אפשרית לתקלה 'מס

בדוק ונקה את מסנן האוויר ואת מעבר האוויר בסעפת  .כניסת אוויר למנוע חסומה 1

 .היניקה

 .השתמש בדלק המתאים על פי הוראות היצרן .איכות הדלק ירודה 2

 .זמון על פי ההוראותכוונן את הת .זמון מנוע לא נכוןת 3

 .בדוק ותקן או החלף את המזרק .יס הדלק של המזרק אינו תקיןתרס 4

 .בדוק וכוונן את המזרק על פי ההוראות .המזרק מרסס כמות גבוהה מדי של דלק 5

 .בדוק ותקן או החלף .דליפה בצינור הדלק ובמחברים 6

 .בדוק והחלף את המכלול .מגדש אוויר פגום 7

 .חלףתקן או ה .מצנן ביניים פגום ודולף 8
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  עשן כחול ולבן בגזי הפליטה

 אבחון ופתרון סיבה אפשרית לתקלה 'מס

 .החלף הדלק .מים בדלק, איכות הדלק ירודה 1

. בדוק את טמפרטורת הפעולה של התרמוסטט .טמפרטורת נוזל הקירור נמוכה מדי 2

 .החלף במידת הצורך

 .זמוןבדוק וכוונן את הת .זמון מנוע לא נכוןת 3

. בדוק את טמפרטורת הפעולה של התרמוסטט .ך מדילחץ נמו 4

 .החלף אותו במידת הצורך

 .בדוק והתקן שנית בכיוון הנכון טעות בכיוון של טבעות האטימה על הבוכנות  5

 .סע בעומס ובמהירות הנכונים .נסיעה בעומס נמוך לזמן ממושך 6

 .בדוק והחלף .טבעת האטימה של המגדש שחוקה 7

 .בדוק והחלף המגדש שחוק מסב הלחץ של 8

 .נקה או תקן .צינור מחזיר שמן במגדש אינו תקין 9

  

  לחץ שמן נמוך מדי

 אבחון ופתרון סיבה אפשרית לתקלה 'מס

 .בחר בשמן המתאים .השמן שנבחר אינו מתאים. שמן דליל מדי 1

רוטור חיצוני ורוטור פנימי של משאבת השמן שחוקים או  2

 .גדולים מדי

 .משאבת השמןהחלף את 

 ).הסובב(החלף את קרב הסינון  .מסנן שמן סתום 3

 .תקן את הווסת .תקלה בווסת הלחץ של מסנן השמן 4

 .החלף את גלגל השיניים .גלגל השיניים של משאבת השמן פגום 5

 .תקן והחלף במידת הצורך .סדק בצינור כניסת שמן למשאבת השמן 6

ן למשאבת השמן בורג ההידוק של צינור כניסת השמ 7

 .רופף

 .הדק את הבורג במומנט הנדרש

 .בדוק והחלף .המרווח בתותבי המסבים גדול מדי 8
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  לחץ שמן גבוה מדי

 אבחון ופתרון סיבה אפשרית לתקלה 'מס

וצמיגות השמן , טמפרטורת הסביבה נמוכה מדי 1

 .גבוהה מדי

אחרי . השתמש בשמן בעל דרגת הצמיגות הנדרשת

ובדוק את גזי הפליטה כאשר , רות נמוכההתנעה סע במהי

 .טמפרטורת השמן התייצבה

 .בדוק את השסתום ונקה .שסתום עודפים סתום 2

  

  טמפרטורת וצריכת שמן גבוהים מדי

 אבחון ופתרון סיבה אפשרית לתקלה 'מס

 .בדוק ותקן .דליפה בצינור שמן חיצוני 1

 .הורד את העומס .העומס על המנוע גבוה מדי 2

 השתמש בשמן המתאים .ימוש בשמן לא מתאיםש 3

 .או החלף במידת הצורך, בדוק ותקן .טבעת אטימה בבוכנה תפוסה או שחוקה ביותר 4

והרכב בוכנות עם טבעות , קדח והרחב את קוטר הצילינדר .קדח הצילינדר שחוק מדי 5

או הרכב בלחץ , ")אוברסייז("אטימה בעלות קוטר מורחב 

 .הצילינדרשרוול מתאים לתוך 

מוביל השסתום שחוק מאוד ואינו אוטם את קנה  6

 .השסתום

 .בדוק והחלף
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  לדה ופתרונןתקלות שכיחות במערכות הש

  מצמד

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

 רעש חריג מהמצמד

  הרעש מופיע בזמן לחיצה על דוושת המצמד

  .מסב התמיכה של גלגל התנופה תפוס) 1

  .תפוסמסב שחרור ) 2

  הרעש מופיע בזמן שחרור דוושת המצמד

  .דיסקה מונעת של המצמד שחוקה) 1

  .קפיץ ריסון הפיתול במצמד שבור) 2

מסב או גלגל שיניים בתיבת התמסורת ) 3

 .שבורים

  

  .החלף את המסב) 1

  .החלף את המסב) 2

  

  .החלף את הדיסקה המונעת) 1

  .החלף את הקפיץ) 2

 שינייםהחלף את המסב או את גלגל ה) 3

, אין הפרדה במצמד

או הפרדה לא 

 מלאה

  המהלך של דוושת המצמד תקין

חוסר מקבילות או עיוות בדיסקת הלחיצה של ) 1

  .או בגלגל התנופה ובדיסקה המונעת, המצמד

שחיקה או סתימה של החריץ הספיראלי ) 2

  .בדיסקת המצמד

  

  .סתימה במסב התמיכה של גלגל התנופה) 3

  .ה מעוותקפיץ דיסקת הלחיצ) 4

בדיסקת , הצטברות לכלוך בדיסקת המצמד) 5

  .הלחיצה  ובגלגל התנופה

  .עיוות או שבר בקפיץ הדיאפרגמה) 6

  

אך , פקודיתדוושת המצמד תקינה מבחינה ת

  מהלך הדוושה גדול מדי

  מהלך בזמן לחיצה גבוה מדי) 1

  .בפין או בקדח הפין, שחיקה בתותב הדוושה) 2

  .דחיף מגבר המצמדמהלך גבוה מדי של מוט ) 3

או שכוח , בלחיצה על דוושת המצמד אין התנגדות

  ההתנגדות נמוך מדי

  .חדר אוויר לצינור נוזל המצמד) 1

הצילינדר הראשי במערכת המצמד או המגבר ) 2

  .פועלים בצורה לא תקינה

 

  אין נוזל בלמים במיכל הנוזלים של המצמד

  דליפה) 1

  

 נוצרה דליפה בזמן פעולת הצילינדר) 2

 .ההידראולי

  

  .תקן או החלף חלקים פגומים) 1

  

וסוך , תקן או החלף את דיסקת המצמד) 2

את המשטח עליו מבוצעת התנועה במשחת 

  .סיכה המיועדת לטמפרטורות גבוהות

  .החלף את המסב) 3

  .החלף את קפיץ דיסקת הלחיצה) 4

  .נקה את הלכלוך) 5

  

בדוק את העיוות או השבר והחלף חלקים ) 6

  .שניזוקו

  

  

  .כוונן את המהלך לתחום הנדרש) 1

  .החלף חלקים פגומים) 2

  .כוונן את המהלך לתחום הנדרש) 3

  

  

  .נקז את האוויר) 1

 .פרק ותקן) 2

  

  

  

או החלף חלקים , בדוק ותקן את הדליפה) 1

  .פגומים

 .פרק ותקן) 2
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  )המשך( מצמד

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

 המצמד מחליק

ל משטח החיכוך שעל גבי דיסקת שחיקה ש) 1

חיבור . גלגל התנופה או דיסקת הלחץ, המצמד

  .לא תקין או הצטברות לכלוך בין החלקים הללו

חלחל שמן על משטח החיכוך של דיסקת ) 2

  .גלגל התנופה או דיסקת הלחץ, המצמד

  .קפיץ הלחיצה נחלש או התעייף )3

  .קפיץ הלחיצה לא מתאים) 4

  .רופפיםברגי כיסוי המצמד ) 5

  .לדוושת המצמד אין מהלך חופשי) 6

  .שחוק או נחלש, קפיץ הדיאפרגמה שבור) 7

  

כוונון לא טוב של מוט דחיף הבוכנה של ) 8

  .הצילינדר הראשי

כוונון לא טוב של מוט דחיף הצילינדר ) 9

  .הראשי

כוונון לא טוב של מוט הדחיף שעל המגבר ) 10

  .שדוחף את המצמד

  

שעל הצילינדר הראשי פתח החזרת השמן ) 11

  .של המצמד חסום

 .דיסקת המצמד שחוקה) 12

  .תקן או החלף חלקים)1

  

  

  .נקה והחלף חלקים) 2

  

  .החלף את קפיץ הלחיצה) 3

  .החלף בקפיץ לחיצה מתאים) 4

  .הדק הברגים במומנט המתאים) 5

  .כוונן את המהלך החופשי של הדוושה) 6

והחלף , בדוק את הרכבת כיסוי המצמד) 7

  .ים פגומיםחלק

  .כוונן את האורך של מוט הדחיף כנדרש) 8

  

  .כוונן את האורך של מוט הדחיף כנדרש) 9

  

כוונן את האורך של מוט הדחיף ) 10

  .כנדרש

  

  .פרק ונקה) 11

  

 .החלף את דיסקת המצמד) 12

מורגשות רעידות כאשר 

דוושה (המצמד מוצמד 

 )משוחררת

מסמרה רופפת על הדיסקה המונעת של ) 1

  .מדהמצ

  .קפיץ הלחיצה נחלש או נשבר) 2

הצמדה לא תקינה ומרווח רדיאלי , עיוות) 3

גלגל התנופה , גדול מדי על הדיסקה המונעת

  .או דיסקת הלחץ

ירידה בביצועי הדיסקה המונעת של ) 4

 .המצמד

  .קפיץ הריסון של הדיסקה המונעת שבור) 5

  .גובה לא אחיד של זרועות השחרור במצמד) 6

יצועים או שבר בקפיץ ירידה בב) 7

 .הדיאפרגמה

  .תקן או החלף את דיסקת המצמד) 1

  

  .החלף את קפיץ הלחיצה) 2

  .תקן או החלף חלקים פגומים) 3

  

  

  .החלף את הדיסקה המונעת) 4

 

  .החלף את הדיסקה המונעת) 5

  .כוונן את הגובה של כל זרוע שחרור) 6

בדוק את הרכבת כיסוי המצמד והחלף ) 7

 .םחלקים לא תקיני

הכוח ההתנגדות של 

דוושת המצמד גבוה מדי

  .קיימת תקלה במגבר המצמד) 1

או שהסיכה , תותב מסב השחרור תפוס) 2

  .אינה מספקת

  .חרור תפוסאוגן מסב הש) 3

 .סיכה לא מספקת בתותבי זרועות השחרור) 4

  .תקן או נקה, פרק) 1

  .החלף התותב וסוך במידה הדרושה) 2

  

  .המסב תקן או החלף את אוגן) 3

 .סוך כנדרש) 4
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  גל הנע

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

רעידות (גל הנע רועד 

באוטובוס בזמן 

 ) נסיעה

נע אינו יהמזלג המחליק שעל גל הה) 1

  .מורכב נכון

  .נע מעוות או מכופףיגל הה) 2

צוואר הצלב במפרק האוניברסלי או מסב ) 3

  .המחטים נשחקו או ניזוקו

  .רופף נעיגל הה) 4

  .נע אינו מאוזןיגל הה) 5

  .מסב הביניים התומך שחוק או פגום) 6

או , תושבת מסב הביניים רופפת) 7

 .שרפידת הגומי התיישנה

והרכב באופן שהמזלג המחליק והמזלג , פרק) 1

  .הקבוע יהיו באותו המישור

  .נעיכוונן או החלף את גל הה) 2

  .החלף את המסב) 3

  

  .נט הנדרשנע במומיהדק את גל הה) 4

  .נעיכוונן או החלף את גל הה) 5

  .החלף את מסב הביניים התומך) 6

 .כוונן או החלף את הרפידה) 7

נע ירעש חריג מגל הה

 )בזמן התנעה ונסיעה(

  .המפרק האוניברסלי שחוק או פגום) 1

  .המזלג המחליק שחוק או פגום) 2

  .נע רופףיגל הה) 3

, סיכה לא מספקת במסב המחטים) 4

 .המחליק ובמסב הבינייםבמזלג 

  .החלף את המפרק האוניברסלי) 1

  .החלף את המזלג המחליק) 2

  .נע במומנט הנדרשיהדק את גל הה) 3

 .סוך החלקים כנדרש) 4

  

  תיבת הילוכים

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

קושי בהעברת 

שילוב (ההילוכים 

 )ההילוכים לא חלק

  יחידת הבקרה

  .ל ציר הבקרהגובה לא נכון ש) 1

  .מרווח בחיבור ציר הבקרה) 2

  .ציר הבקרה מכופף) 3

  תיבת ההילוכים

  .שחיקה או פגם באחד המסבים) 1

  .נכרון אינו פועל כשורההס) 2

  .ציר או גלגל שיניים שחוקים או פגומים) 3

  .מוט ידית ההילוכים מחליקה ממקומה) 4

  סיבות אחרות

  . הפרדת המצמד אינה תקינה) 1

  

 .ת משחת הסיכה גבוהה מדיצמיגו) 2

  

  .כוונן את גובה ציר הבקרה) 1

  .תקן או החלף חלקים) 2

  .תקן או החלף את ציר הבקרה) 3

  

  .החלף את המסב) 1

  .תקן או החלף חלקים) 2

  .תקן או החלף חלקים) 3

  .תקן) 4

  

אין הפרדה טובה :  " עיין לעיל בתקלה) 1

  " או הפרדה לא מלאה, במצמד

לת דרגת צמיגות השתמש בסיכה בע) 2

 .מתאימה
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  )המשך( תיבת הילוכים

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

ההילוך המשולב 

בתיבת ההילוכים 

 מתנתק מאליו

  תיבת הילוכים

  .מזלג העברת הילוכים מעוות או שחוק) 1

  

כדור הנעילה או הכדור בקצה מוט ידית ) 2

  .ההילוכים שחוקים

  .קפיץ נועל שבור או חלש) 3

  .חופש יתר בגלגלי השיניים המשולבים) 4

חופש תנועה צירי גדול מדי של גלגלי ) 5

  .השיניים

קפו או יתותב מסב ההחלקה שחוק בה) 6

  .בקצהו

  .מסב ראשי של יחידת הבקרה שחוק) 7

  יחידת הבקרה

  .יחידת הבקרה אינה מתפקדת) 1

הזזת ידית ההילוכים בזמן ההתנעה ) 2

 .גורמת לרעידות באוטובוס

  

מובחן בו אם כוונן או החלף , בדוק את המזלג) 1

  .כיפוף

  .פרק והחלף חלקים שחוקים) 2

  

  .החלף את הקפיץ) 3

  .כוונן את המרווח או החלף גלגלי שיניים) 4

והחלף את דיסקת , מדוד את המרווח הצירי) 5

  .הלחץ במידת הצורך

  .החלף את התותב) 6

  

  .החלף את המסב הראשי) 7

  

  .ר הבקרהבדוק ותקן את צי) 1

החלף . בדוק את בולמי הזעזועים של המנוע) 2

 .בולמי זעזועים פגומים

  

  סרן אחורי

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

רעש חריג מהסרן 

 האחורי

  בזמן התנעה

מרווח גדול מדי בין גלגלי שיניים ) 1

  .בדיפרנציאל

מרווח גדול מדי בין גלגלי השיניים ) 2

  .המניעים והמונעים

  .נעיהתרופפות החיבור בין האוגן וגל הה) 3

של ) ללא עומס(כוח ההידוק הראשוני ) 4

  .נע נמוך מדיימסב גל הה

התרופפות הבורג והאום של גלגל השיניים ) 5

  .המניע

  בזמן נסיעה

שחיקה או נזק בגלגלי השיניים שעל ) 1

בצלב של , בגלגלי השיניים המניעות, הסרנים

ובמסבי , בדיסקת הלחץ, הדיפרנציאל

  .הסרנים

 .מפלס גובה שמן נמוך) 2

  

  .כוונן את מרווח גלגלי השיניים) 1

  

  .כוונן את המרווח) 2

  

  .הדק ברגי החיבור במומנט הנדרש) 3

  .כוונן את כוח ההידוק הראשוני) 4

  

  .הדק במומנט הנדרש) 5

  

  

  .כוונן או החלף חלקים פגומים) 1

  

  

  

 .מלא שמן לגובה הנדרש) 2
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  )שךהמ( סרן אחורי

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

רעש לא תקין מהסרן 

 האחורי

  בזמן נסיעה

מרווח גדול מדי בין גלגלי השיניים . 1

  .המניעים והמונעים

  .שחיקה או נזק במסבים .2

  .שחיקה או נזק בגלגלי השיניים .3

  .מפלס גובה שמן נמוך .4

  בזמן נסיעה בעומס נמוך

לי השיניים המניעים מרווח קטן מדי בין גלג .1

  .והמונעים

  .שחיקה או נזק במסבים .2

  .מיקום לא נכון של גלגלי שיניים משולבים .3

 .מפלס גובה שמן נמוך .4

  

  .כוונן את המרווח .1

  

  .החלף מסבים פגומים .2

 .כוונן או החלף .3

  .מלא שמן לגובה הנדרש .4

  

  .כוונן את המרווח .1

  

  .החלף מסבים פגומים .2

  .או החלף חלקים פגומים כוונן .3

 .מלא שמן לגובה הנדרש .4

דליפת שמן מסרן 

 אחורי

  .התרופפות או נזק לאטם השמן, שחיקה .1

, התרופפות של ברגי נעילת הדיפרנציאל .2

  .או נזק לטבעת האטימה

  .נזק למשטח ההידוק של הדיפרנציאל .3

  

או נזק , התרופפות של פקק ניקוז שמן .4

 .לטבעת האטימה

  .תימה או נזק לפקק אוורורס .5

  .סדקים בבית הסרן .6

נזק או עיוות במשטח האטימה של אוגן  .7

  .החיבור

לא תקין הסיט את אוגן החיבור  מסב .8

  .רכוזוממ

 .עיוות בבית הסרן עקב עומס יתר .9

  .החלף את אטם השמן .1

  .והחלף טבעת אטימה, הדק במומנט הנדרש .2

  

החלף את בית . נקה וישר את משטח ההידוק .3

  .הדיפרנציאל במידת הצורך

הברג והדק את , החלף את טבעת האטימה .4

 .פקק ניקוז השמן במומנט הנדרש

  .נקה או החלף את פקק האוורור .5

  .תקן או החלף את בית הסרן .6

  .תקן או החלף את אוגן החיבור .7

  

  .החלף את המסב .8

  

 .תקן או החלף את בית הסרן .9

 מסב הטבור תפוס

על מסב ) ללא עומס(כח ההידוק הראשוני  .1

  .הטבור גבוה מדי

או שימוש , כמות סיכה לא מספקת במסב .2

  .במשחת סיכה לא מתאימה

  .המסב נפגע עקב הצטברות אבק .3

מים חדרו למסב בגלל טבעת אטימה  .4

 .שניזוקה

  .כוונן את כוח ההידוק הראשוני .1

  

 או החלף את סוג משחת, הוסף סיכה למסב .2

  .הסיכה

  .נקה את המסב והוסף סיכה .3

 .החלף את טבעת האטימה .4
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  סרן קדמי ומערכת ההיגוי

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

 גלגל ההגה רועד

  מערכת ההיגוי

ברגי הריתום של בית ממסרת ההגה או מוט  .1

  .גלגל ההגה רופפים

  .מפרק החיבור של מוט גלגל ההגה רופף .2

  .ול מדי של בית ממסרת ההגהמרווח גד .3

  סרן קדמי

הטבור או הגלגל לא מאוזנים או , החישוק .1

  .שחוקים

  .מסב גלגל קדמי שחוק .2

או ) פין-קינג(שחיקת יתר של הפין הראשי  .3

  .של התותב

  .וות של הציריהיע .4

 .זוויות הגלגלים אינן נכונות .5

  

  .הדק במומנט הנדרש .1

  

  .הדק את המפרק .2

  .את המרווח כוונן .3

  

  .והחלף חלקים פגומים, אזן את כל החלקים .1

  

  .החלף את המסב .2

  .כוונן או החלף חלקים .3

  

  .החלף את הציריה .4

 .בדוק וכוונן את זוויות הגלגלים .5

התרופף או " ח"בורג , קפיץ העלים נחלש .6

 .הבורג המרכזי ניזוק

 .החלף חלקים פגומים .6

גלגל ההגה אינו 

קומו חוזר למ

 .במרכז

  מערכת ההיגוי

  .קושי בשילוב ההילוכים .1

  .מערכת ההגה כוח אינה פועלת כתיקנה .2

  

  .חיבור לא תקין של הבוכנה ההידראולית .3

  .הקפיץ המחזיר נחלש .4

  .תקלה בשסתום ההחלקה .5

  

  סרן קדמי

 .זווית נטישה גדולה מדי .1

  

  .כוונן את שילוב ההילוכים .1

  .ה כוחשפץ את מערכת ההג .2

  

  .תקן או החלף את הבוכנה ההידראולית .3

  .החלף את הקפיץ .4

בדוק את הקוטר של שסתום ההחלקה ואת  .5

  .והחלף במידת הצורך, בית השסתום

  

בדוק וכוונן את זוויות ההיגוי של הגלגלים  .1

 .הקדמיים

גלגל ההגה אינו 

 מכוון היטב

זוויות ההיגוי של הגלגלים הקדמיים אינן  .1

  .ותנכונ

  .קפיץ לוח קדמי נחלש או ניזוק .2

  .סרן קדמי התכופף .3

  .בלימה לא תקינה .4

  

האום הנועל את מסב הטבור הקדמי  .5

  .התרופף

  .הלחץ בצמיגים אינו אחיד .6

 .צמיגי האוטובוס אינם בעלי מידה זהה .7

בדוק וכוונן את זוויות ההיגוי של הגלגלים  .1

  .הקדמיים

  .החלף את הקפיץ .2

  .קן או החלף את הסרן הקדמית .3

שבהמשך " מערכת הבלימה"נא עיין בפרק  .4

  .לצורך פתרון הבעיה

  .הדק את האום במומנט הנדרש .5

  

  .נפח את הצמיגים ללחץ הנדרש .6

 .הרכב באוטובוס את הצמיגים הנכונים .7
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  )המשך( סרן קדמי ומערכת ההיגוי

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

מיגים מואצת שחיקת צ

 או לא אחידה

  סרן קדמי

  .זוויות ההיגוי של הגלגלים אינן נכונות .1

  

או , שחיקה או שבר במסב הטבור .2

  .התרופפות של אום המסב

שחיקת יתר או הידוק יתר של בורג  .3

  .הפין הראשי והתותב, התפוח

  צמיגים

  .הלחץ בצמיגים אינו נכון .1

 .מנח לקוי של הצמיג ביחס לגלגל .2

  

בדוק וכוונן את זוויות ההיגוי של הגלגלים  .1

  .הקדמיים

או הדק את האום , החלף את המסב .2

  .במומנט הנדרש

  .כוונן והחלף חלקים פגומים במידת הצורך .3

  

  

  .נפח את הצמיגים בלחץ הנכון .1

 .החלף את הצמיג או את הגלגל .2

 מואצת צמיגים שחיקת

 אחידה לא או

  אחרות סיבות

 נסיעה התחלות עקב רמתנג התקלה .1

  .חירום בלימות או פתאומיות

.האוטובוס על יתר עומס .2

  

  .הנהיגה אופן את שנה .1

  

 .המותר בעומס האוטובוס את העמס .2

 קשה ההגה סיבוב

)ההיגוי במערכת תקלה(

  .מדי נמוך השמן מפלס .1

 .זיהומים בו שהצטברו או התקלקל השמן .2

  .ההיגוי מפרק של שחיקה .3

  .כוח ההגה במערכת תקלה .4

 שמן צינור עקב מדי גבוה השמן לחץ .5

  . מעוך

  

 תקלה  עקב מדי נמוך הידראולי לחץ .6

  .השמן במשאבת

  

  .ההידראולית למערכת אוויר חדר .7

  .הסיבובי בשסתום תקלה .8

 במערכת הצילינדר של נזק או שחיקה .9

  .ניזוקה האטימה טבעת. כוח ההגה

 ממסרת מןש של מוגברת דליפה .10

.ההגה

  .הנדרש לגובה שמן הוסף .1

  .השמן את החלף .2

  .התפוח בורג את החלף .3

  .המערכת את שפץ .4

 צינור את והחלף, השמן לחץ את מדוד .5

  .מהמותר גבוה שהלחץ במידה השמן

  

 את ותקן פרק. השמן וספיקת לחץ את מדוד .6

 נמוכים הנמדדים הערכים אם השמן משאבת

  .מדי

  .שמן והוסף האוויר את נקז .7

  .הסיבובי השסתום את ותקן פרק .8

  .ותקן פרק .9

  

 .ההגה ממסרת בית את ותקן פרק .10
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  )המשך( סרן קדמי ומערכת ההיגוי

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

  קשה ההגה סיבוב

 )קדמי בסרן תקלה( 

 זווית( הגלגלים זוויות של טוב לא כוונון. 1

  ).ימד גבוהה אופן-קדם

  .והתותב הראשי הפין בין מדי קטן מרווח. 2

  .הפוך הורכב הלחץ מסב. 3

  .הקדמי הסרן חלקי של מספקת לא סיכה. 4

  .מדי רופף או מדי הדוק התפוח בורג. 5

  .מדי נמוך בצמיגים האוויר לחץ .6

.צמיג של מוגברת שחיקה .7

  .הגלגלים זוויות את וכוונן בדוק .1

  

  .המרווח את ותקן בדוק .2

  .ההרכבה את תקן .3

  .הקדמי לסרן סיכה משחת הוסף .4

  .התפוח בורג את וסוך כוונן, בדוק .5

  .הנדרש ללחץ הצמיגים את נפח .6

 .הצמיג את החלף .7

 השמן במכל שמן נזילת

 ההיגוי מערכת של

 קרב של או הסינון רשת של סתימה )1

  .הסינון

.ההיגוי מערכת של לצנרת אוויר חדר) 2

 קרב את החלף או, הסינון רשת את נקה. 1

  .הסינון

 .שמן והוסף האוויר את נקז. 2
  

  מערכת הבלימה

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

בלימת הגלגלים אינה 

 שווה

  .חדר אוויר דחוס לתוך חלל הבלם. 1

או התנועה , סיכה לא מספקת של הזיז. 2

  .לאחור של הזרוע המתכווננת אינה מלאה

הקפיץ המחזיר בחלל הבלם  הסוליה או. 3

  .נחלשו או נשברו

  .הקפיץ המחזיר אינו חוזר למקומו. 4

חסימה בפתח יציאת האוויר משסתום . 5

  .שחרור הלחץ

בוכנה ראשונית או משנית בשסתום . 6

 .הבלימה אינה חוזרת לאחור

  .בדוק ותקן את שסתום שחרור הלחץ. 1

  .תקן את החלקים הפגומים. 2

  

  .הפגומים החלף את החלקים. 3

  

  .בדוק ותקן את הסיבות לתקלה. 4

  .פרק ונקה את החלקים. 5

  

נקה והחלף , פרק את שסתום הבלימה. 6

 .חלקים פגומים במידת הצורך

נשמע רעש חריג בזמן 

הלחיצה על דוושת 

 הבלם

התפסן או הבורג בולטים מפני רפידת . 1

  .החיכוך בגלל שחיקתה

משטח המגע של רפידת החיכוך . 2

  .התקשה

  .רפידת החיכוך התקלקלה. 3

 .מגע לא הדוק בין רפידת החיכוך והסוליה. 4

  

שחיקה לא אחידה של משטח הבלימה . 5

  .או התקנה לא טובה של התוף, בתוף

  .הפין התומך בסנדל רופף. 6

  

  .שחיקה של מסב הטבור. 7

 .עיוות בתוף. 8

  .החלף את רפידת החיכוך. 1

  

  .החלף את רפידת החיכוך. 2

  

  .לף את רפידת החיכוךהח. 3

או הדק את , מסמרה) או הוסף(החלף . 4

  .הבורג

  .כוונן או הדק את התוף. 5

  

, כוונן את המרווח שבין הסנדל והפין התומך. 6

  .והדק את אום הפין

  .החלף את מסב הטבור. 7

 .תקן או החלף את התוף. 8
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  )המשך( מערכת הבלימה

 פתרון התקלה סיבה אפשרית סימני התקלה

ימת הרכב אינה בל

 בקצב אחיד

או , לחץ האוויר בצמיגים אינו אחיד. 1

  .הצמיגים אינם באותה מידה

או נזק , התקנה לא נכונה של הסוליה. 2

  .לקפיץ המחזיר

מגע לא תקין של רפידת החיכוך עם . 3

  .התוף

כוונון הבלימה בצד ימין ובצד שמאל . 4

  .אינם שווים

  .רפידת החיכוך אינה תקינה. 5

  .ילת שמן על רפידת החיכוךנז. 6

  

  

  .נזק ללוח התמיכה של הבלם. 7

 .בקפיץ העלים רופף" ח"בורג . 8

  .נהג על פי ההוראות הנוגעות לצמיגים. 1

הדק את אום הנעילה של הפין התומך של . 2

  .והחלף את הקפיץ המחזיר, הסוליה

  

  .כוונן את רפידת החיכוך. 3

  

  .כוונן את הבלימה בשני הצדדים. 4

  

  .החלף את רפידת החיכוך. 5

פתור את בעיית . נקה בבנזין את הרפידה. 6

, דליפת השמן בטבעת האטימה של הטבור

  .בכיסוי צילינדר השמן או במכסה הגומי

  .החלף לוח התמיכה. 7

 ".ח"הדק את בורג . 8

בלימת הרכב אינה 

 אפשרית בכל מצב

  :כאשר לחץ האוויר הדחוס תקין

  .מדימהלך שסתום הבלימה קצר . 1

  

סיכת התותב (גל הזיז אינו מסתובב . 2

  ).אינה מספקת

כוונון לא תקין של מהלך מוט הדחיף . 3

  .בחלל הבלם

מגע ההחלקה של שסתום הממסר אינו . 4

  .תקין

  .חימום יתר או נזק לרפידת החיכוך. 5

מגע לא תקין של רפידת החיכוך עם . 6

  .התוף

נזילת שמן על רפידת החיכוך או על . 7

  .התוף

 .חדרו מים אל התוף. 8

  

בדוק והחלף את שסתום הבלימה במידת . 1

  .הצורך

  .בדוק את מצב גל הזיז והחלף במידת הצורך. 2

  

  .כוונן את המהלך. 3

  

  .פרק ותקן. 4

  

  .החלף את רפידת החיכוך. 5

  .כוונן את מנח רפידת החיכוך. 6

  

או החלף , נקה את השמן בחומר ניקוי מתאים. 7

  .את רפידת החיכוך

ייבש את התוף על ידי לחיצות רכות על . 8

 .דוושת הבלם בזמן נסיעה

 אינה הרכב בלימת

 מצב בכל אפשרית

  :תקין לא הדחוס האוויר לחץ כאשר

  .האוויר בצנרת דליפה ישנה. 1

  .פועל אינו האוויר מדחס. 2

 שאינו או, כראוי מכוונן אינו הלחץ וסת. 3

 זיהומים חדירת עקב תקינה בצורה פועל

  .תוכול

.הבלימה בשסתום אוויר דליפת. 4

  

  .הדליפה מקום את תקן. 1

  .האוויר מדחס את ותקן פרק. 2

  .הלחץ וסת את נקה או כוונן. 3

  

  

 .הבלימה שסתום את ותקן פרק. 4
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  תקלות שכיחות ברכיבים החשמליים ובמערכת ההתנעה ופתרונן

התקלה פתרוןאפשרית סיבההתקלה סמני

 בזמן חריג רעש

 האלטרנטור עולתפ

 שחוקה או מדי רופפת ההנעה רצועת. 1

  .תנועתה כדי תוך ורוטטת, מדי

 גדול המסב מרווח או במסב כשל. 2

.מדי

 את החלף או, הרצועה מתיחות את כוונן. 1

  .הצורך במידת הרצועה

 .המסב את החלף. 2

 של החיווי נורית

 אינה המצבר טעינת

, נסיעה בזמן נכבית

 קשה הרכב והתנעת

  .ריק המצבר. 1

  .מקולקל האלטרנטור. 2

 נורית של החשמלי במעגל קצר. 3

  .הטעינה של החיווי

.מחליקה ההנעה רצועת. 4

  .המצבר את טען. 1

  .האלטרנטור את החלף. 2

  .החשמלי המעגל את בדוק. 3

  

 .ההנעה רצועת מתיחות את כוונן. 4
 יתר מרוקן המצבר

, המידה על

 נסיעה ובמהירות

 ינתטע אין נמוכה

מצבר

  .התקלקל המצבר. 1

  .התקלקל האלטרנטור. 2

 .מחליקה ההנעה רצועת. 3

  .המצבר את החלף. 1

  .האלטרנטור את החלף. 2

 .ההנעה רצועת מתיחות את כוונן.  3

 קשיים בהתנעה

או ההדקים שעליו , המצבר מרוקן. 1

  .רופפים

מגע חשמלי לא תקין במתג . 2

קצר במחבר החשמלי או כשל , ההתנעה

  . סולנואידב

סבבת המתנע נתפסת בטבעת . 3

מסב מנוע , המשוננת שעל גלגל התנופה

מים בחלק החיצוני של תא , שרוף

 .הבעירה

, נקה את ההדקים והקטבים, טען את המצבר. 1

  .והברג את ההדקים למקומם

  .תקן או החלף חלקים. 2

  

  

או החלף חלקים כדי , אתר את התקלה ותקן. 3

 .לפתור אותה

תנע אינה סבבת המ

יכולה להשתלב עם 

שיני הטבעת 

המשוננת שעל גלגל 

 .התנופה

מגע חשמלי לא תקין במתג . 1

  .או שקע חשמלי רופף, ההתנעה

חיבור רופף של הממסר או של מתג . 2

  .הסולנואיד

  .מתג סולנואיד המתנע כובה. 3

בת המתנע או לטבעת ינזק לסב. 4

  .המשוננת

  .כשל במתג ההתנעה. 5

 .מעוקם ציר העוגן. 6

  .נקה וחזק. 1

  

  .הדק החיבורים. 2

  

  .החלף את המתג. 3

  .תקן או החלף חלקים. 4

  

  .אתר את הסיבה ותקן את המתג. 5

 .החלף את העוגן. 6

סבבת המתנע אינה 

חוזרת לאחור עד 

סוף מהלכה לאחר 

 ההתנעה

  .שרוול סבבת המתנע הדוק מדי. 1

מרווח קטן מדי בין סבבת המתנע ובין . 2

, משוננת שעל גלגל התנופההטבעת ה

  .בת המתנעיאו נזק לסב

  .הסליל המגנטי אינו נקי. 3

  .ציר המזלג שבתיבת ההילוכים תקוע. 4

 .מתג התנעה תפוס. 5

  .החלף את השרוול או תקן ונקה אותו. 1

או החלף את סבבת , כוונן את המרווח. 2

  .המתנע

  

  .נקה את הסליל. 3

  .נקה ותקן את הציר. 4

 .החלף המתג. 5
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  תרונןופ האוויר מזגן במערכת שכיחות ותתקל

  אינו תקין האוויר לחץ כאשר הבעיות תרוןופ ניתוח

 תיקון ניתוח הבעיה תיאור במערכת הלחצים מצב 'מס

1 

 הגבוה( במערכת הלחצים

 .מהרגיל נמוכים) והנמוך
. הבדיקה בחלון בועה נראית

 הטמפרטורה קירור בפעולת

 הלחץ צינור. נמוכה מספיק לא

 וצינור, חם מספיק לא הגבוה

, קר מספיק לא הנמוך הלחץ

 קטן הטמפרטורות והפרש

. מדי

 אינה הקירור נוזל כמות

 המערכת, מספקת

 .דולפת

, המערכת את בדוק

 מקום את ומצא

 ומלא תקן. הדליפה

 .קירור בנוזל

 הגבוה( במערכת הלחצים

.מהרגיל גבוהים) והנמוך

 גדולה הקירור נוזל כמות 

 .מדי
 מכמות חלק וצאה

 .הקירור נוזל

2 

 הגבוה( במערכת הלחצים

 בהרבה נמוכים) והנמוך

 .מהרגיל

 נראית לא הבדיקה בחלון

  .נוזל זרימה

 כמעט ואין, קירור כמעט אין

 צינור בין טמפרטורות הפרש

 הלחץ לצינור הגבוה הלחץ

.הנמוך

 חמורה דליפה קיימת

 .האוויר מזגן במערכת
, המערכת את בדוק

 מקום את ומצא

 ומלא תקן. הדליפה

 .קירור בנוזל

3 

 או לאפס קרוב הנמוך הלחץ

  .לו מתחת אפילו

 מהערך נמוך הגבוה הלחץ

 .הרגיל

  .במערכת קירור נוזל אין

 או הקדמי בחלק נוצר ערפל

 שסתום של האחורי

 .ההתפשטות

 ההתפשטות שסתום

  .חסום

 של הטמפרטורה חיישן

 או,  ההתפשטות שסתום

 . וקוניז,  שלו הזיווד

 שסתום את החלף

 החלף. ההתפשטות

 חיישן את

 של הטמפרטורה

  .ההתפשטות שסתום

 מתאים לזיווד דאג

 שסתום עבור

 .ההתפשטות
 הגבוה( במערכת הלחצים

, תקינים אינם) והנמוך

 .הרגילים מהלחצים וגבוהים

 היניקה צינור של הטמפרטורה

 עליו ומופיע מהרגיל נמוכה

 .כפור

 ההתפשטות שסתום

 .מדי פתוח
 שסתום את החלף

  .ההתפשטות

 את שנית כוונן

 .ההתפשטות שסתום
, מהרגיל גבוה הגבוה הלחץ

.מהרגיל נמוך הנמוך והלחץ

 המדחס של היניקה צינור על

.מים התעבות או כפור מופיע

 ההתפשטות שסתום

 .ניזוק
 שסתום  את החלף

 .ההתפשטות
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  )המשך( ופתרונן האוויר מזגן במערכת שכיחות תקלות

 תיקוןניתוחהבעיה תיאורבמערכת הלחצים מצב'מס

4 

 הגבוה( במערכת הלחצים

 בהרבה גבוהים) והנמוך

 .הרגילים מהערכים

 המערכת של הקירור קיבולת

 חלחל, גבוהה מספיק אינה

 ונראות, למערכת אוויר

 .הבדיקה בחלון בועות

 עם התערבב אוויר

-תת. הקירור נוזל

 טוב אינו הלחץ

 הראשונה בפעם

 נוזל את שממלאים

 לאחר או הקירור

 .הטיפול

 מנוזל האוויר את נקז

 את החלף, הקירור

 על ושמור הייבוש חומרי

 מילוי בזמן לחץ-תת

 .הקירור נוזל

5 

 יותר גבוה הגבוה הלחץ

 הנמוך והלחץ, הרגיל מהערך

 מגיע אפילו או, לאפס קרוב

 .שליליים לערכים

 לחלל המוזרם האוויר

 קר לפעמים האוטובוס

 בחלון והצבע, חם ולפעמים

  .צהוב הבדיקה

 

 המים כמות

 גבוהה במערכת

 הייבוש חומרי, מדי

 המים, לרוויה הגיעו

 סתם והכפור קפאו

 שסתום את

.ההתפשטות

 חומרי את החלף

-תת על ושמור, הייבוש

 נוזל מילוי בזמן לחץ

 .הקירור

6 

 בהרבה גבוה הנמוך הלחץ

 הגבוה והלחץ, הרגיל מהערך

 מהלחץ ותרי גבוה מעט

 .הרגיל

 אינו המעבה מאוורר .מספקת הקור קיבולת

 או, תקין באופן פועל

 במקרן חסימה שיש

 .המעבה

 דיאגרמת את בדוק

 או, החשמלי המעגל

 .המעבה את נקה

7 
, מהרגיל נמוך הגבוה הלחץ

.מהרגיל גבוה הנמוך והלחץ

 הקר האוויר טמפרטורת

.מספקת אינה

 את החלף או תקן .המדחס בתוך כשל

 .המדחס

8 

 הגבוה( במערכת הלחצים

 בהרבה נמוכים) והנמוך

 .הרגילים מהערכים

 המאייד על האוויר זרימת

 .מספקת אינה
 אינו המאייד מאוורר

 פועל או פועל

 או, נמוכה ביעילות

 המאייד שמקרן

 .חסום

 דיאגרמת את בדוק

 או, החשמלי המעגל

 .המאייד מקרן את נקה
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  ונןופתר החשמל במערכת תקלות

התקלה פתרוןאפשרית סיבההתקלה סימני

 ההתראה נורית

 אספקת על

 החשמל

 לוח על שנמצאת

 אינה הבקרה

מאירה

  .אין מתח ברשת החשמל. 1

  

  הכבל החשמלי אינו מחובר כראוי . 2

  .+Dלנקודה  

  .חיבורים לא תקינים ברתמת החשמל. 3

 .כשל ביחידת הבקרה. 4

 שעל +Dאין מתח בנקודת החיבור  . 1

  .החלף הגנרטור. האלטרנטור

  .+Dחבר הכבל שנית לנקודה . 2

  

  .חבר שנית את החיבורים שברתמה. 3

 .החלף או תקן את לוח הבקרה. 4

 ההתראה נורית

 בלוח תקלה על

 .מאירה הבקרה

  .תקין אינו במערכת הלחץ. 1

  .פגום הלחץ מתג. 2

  .לרתמה היטב מחובר אינו הלחץ מתג. 3

  .תקינים אינם הרתמה חיבורי. 4

.כשל בלוח הבקרה. 5

  .התקלה את ותקן לסעפת המדיד את חבר. 1

  .הלחץ מתג את החלף. 2

  .הלחץ מתג את שנית חבר. 3

  .החיבורים את ותקן בדוק. 4

 .החלף או תקן את לוח הבקרה. 5

 ההתראה נורית

 תקלה על

 בנוזל הקשורה

 שנמצאת הקירור

 הבקרה לוח על

 מאירה אינה

  .חשמלי חיבור בעיית או, רהכפו בחיישן כשל. 1

  

 בעיית או, הטמפרטורה בקרת בחיישן כשל. 2

  .חשמלי חיבור

  .נכון אינו הטמפרטורה בקרת חיישן מנח. 3

  

  .פגום הטמפרטורה בקרת מתג. 4

  .תקינים אינם הרתמה חיבורי. 5

.כשל בלוח הבקרה. 6

 את שנית חבר או, הכפור חיישן את החלף. 1

  .החשמלי הכבל

 חבר או, הטמפרטורה בקרת חיישן את החלף. 2

  .הרתמה את שנית אליו

 הטמפרטורה בקרת חיישן את שנית התקן. 3

  .הנכון במנח

  .הטמפרטורה בקרת מתג את תקן או החלף. 4

  .הרתמה את החלף או תקן. 5

 .החלף או תקן את לוח הבקרה. 6

 המעבה מאוורר

 פועל אינו

  .מאירה תקלה על ההתראה נורית. 1

  .ישןחי תקלת. 2

  .ממסר תקלת. 3

  .נתיך נשרף. 4

 עליו ההדקים שחיבור או טעון אינו המצבר. 5

  .רופף

  .הדוק אינו הרתמה חיבור. 6

  .רופף למאוורר החשמלי החיבור. 7

  .במאוורר כשל. 8

.הבקרה בלוח כשל. 9

  .להלן 2 בסעיף כמפורט התקלה בדוק. 1

  .לחיישן החיבור כבל את או החיישן את החלף. 2

  . הממסר את תקן או ףהחל. 3

  .הנתיך את החלף. 4

 וחבר, שנית אותו טען או, המצבר את החלף. 5

  .ההדקים את היטב

  .הרתמה את והדק שנית חבר. 6

  .החשמלי הכבל את והדק שנית חבר. 7

  .המאוורר את תקן או החלף. 8

 .החלף או תקן את לוח הבקרה. 9
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  )המשך( ופתרונן החשמל במערכת תקלות

התקלה פתרוןאפשרית סיבהלההתק סימני

 האוויר מדחס

 עובד אינו

  .הכבל של מצמד המדחס אינו מחובר היטב. 1

  .מצמד המדחס ניזוק. 2

  .נורית תקלה מאירה. 3

נורית ההתראה על תקלה הנוגעת לנוזל . 4

  .הקירור לא מאירה

  .הממסר אינו פועל. 5

 .הרתמה אינה מחוברת למצבר. 6

  .חבר שנית את הכבל. 1

  .החלף או תקן את המצמד .2

 . עיין בסעיפי התקלות שלעיל. 3

 המאייד מאוורר

 פועל אינו

  .פועל אינו הממסר. 1

  

  .טעון אינו המצבר. 2

  .היטב מחובר אינו המצבר כבל. 3

  .נשרף המאוורר נתיך. 4

  .היטב מחוברת אינה המאוורר רתמת. 5

  .תקין אינו למאוורר החשמלי החיבור. 6

 לויסות המשתנה בנגד או במאוורר כשל. 7

  .המאוורר מהירות

.פועל אינו הבקרה לוח. 8

 את היטב חבר או, הממסר תקן או החלף. 1

  .לממסר החשמלי הכבל

  .שנית אותו טען או המצבר את החלף. 2

  .המצבר כבל את שנית חבר. 3

  .נתיך החלף. 4

  .ברתמה החיבורים את שנית חבר. 5

  .למאוורר הכבל את שנית הדק. 6

  .הנגד ואת המאוורר את תקן או החלף. 7

  

 .הבקרה לוח את תקן או החלף. 8
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  נספחים

  )סט אחד לנהג(הנהג טבלת כלי העבודה של 

 החלק שם 'מס החלק שם 'מס
 מ"מ 6X100 שטוח מברג 21 כלים קופסת 1

 קילו חצי פטיש 22 8 צדדי-דו ברגים מפתח 2

 8" מתכוונן פלייר1023 צדדי-דו ברגים מפתח3
 6" צבת 24 12 צדדי-דו ברגים מפתח 4

 MPa 0-1.4 מדיד לחץ צמיגים 1325 צדדי-דו ברגים מפתח5

 ")ונטיל(" שסתום ליבת שולף1426 צדדי-דו ברגים מפתח6
מסננים מפתח1527 צדדי-דו ברגים מפתח7

מ"ס 55 וו מוט1628 צדדי-דו ברגים מפתח8

 מ"ס 50) כידית גם לשמש יכול( וו מוט 29 17 צדדי-דו ברגים מפתח 9

 ³מ"ס 400) גריז( סיכה משחת אקדח1830 צדדי-דו ברגים מפתח10
  32 הגלגל לאום) משושה( גביע מפתח1931 צדדי-דו ברגים מפתח11
 25X25X315 מומנטים מפתח2132 צדדי-דו ברגים מפתח12
 )משושה( מ"מ 70 קדמי לגלג טבור לאום מפתח2233 צדדי-דו ברגים מפתח13
 מ"מ 110 אחורי גלגל טבור לאום מפתח 34 24 צדדי-דו ברגים מפתח 14

 )משושה(
 אחורי נעילה מ"מ 55 נעילה אום2735 צדדי-דו ברגים מפתח15
 22X550") ספייר(" חילוף לגלגל מגבה3036 צדדי-דו ברגים מפתח16
 10x10לפקק ריקון הסרנים  מפתח 13x15 37צדדי סגור -מפתח ברגים דו17

 טון J1601 ,16 מגבה רכב 38  8" שבדי מפתח18

 מיוחדת כלים קופסת 39 12" שבדי מפתח 19
   6" פיליפס מברג20

כאשר הסרנים ברכב הם מסוג אחר יחולו . Dongfeng Denaהכלים שלעיל מסופקים כאשר סרני הרכב הם מסוג

 :שינויים בכלי הנהג כמפורט להלן
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 שהושמטה הסיומת החלק שם

המקורי מהשם

 הסרן יצרן החדש לשם התוספת כמות

 גלגל טבור לאום מפתח

  קדמי
 )משושה( מ"מ 70

 ZF Front axle מ"מ 72X60 מרובע1

מ "מ 57 או  ’’2.25 1

 )משושה(
MeiChi Front axle 

 North Benz Front axle מ"מ 58 1

 גלגל טבור לאום מפתח

  אחורי
 )משושה( מ"מ 110

 DONG FENG DENA13T )משושה( מ"מ 1115

 MeiChi Rear axle מ"מ 102 או ’’4.03 1

 )משושה( מ"מ 55 אחורי נעילה נעילה אום
  Fangsheng rear axle )משושה( מ"מ 51 1

Dongfeng Dena או 

Hangzhou sanhua 9.5T

 לאום גביע מפתח

  הגלגל

 )משושה( 32
  או Dongfeng Dena )משושה( 41 1

Hangzhou sanhua 9.5T

 
  או Dongfeng Dena מ"מ 21 מרובע 1

Hangzhou sanhua 9.5T 

עיין ברשימת התכולה המצורפת , לפרטים. כלי העבודה עשויים להשתנות בהתאם למצבים שונים של הסרנים: הערה
  .למשלוח
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  מומנטי סגירה של האומים והברגים הראשיים

 )מטרXניוטון(סגירה  מומנט האום/ מיקום הבורג 

 412-480 אום צמיג קדמי

 294-421 אום צמיג אחורי

 245-304 בורג החיבור של הציריה התחתונה ופין התפוח

 60-70 אום נעילת פין ראשי

 274-343 אום סגירה של ציריית היגוי עליונה

 90-110 אום זרוע ההיגוי

 407-434 וג ההיגויוציר מח") פיטמן("אום ובורג לנעילת מחוג ההיגוי 

 240-300 אום נעילת בורג התפוח שעל שני קצות מוט העברת התנועה

 294-333 אום ריתום ממסרת ההגה

 137-217 אום נעילת ממסרת ההגה

 137-167 בורג ואום לריתום עילי בין תומך ההגה והמרכב

 275-330 בורג ואום לריתום תחתי בין תומך ההגה והמרכב

 395-539 נעיל השיניים הקוני של גל ההאום באוגן גלג

 160-205 אום ריתום לוחית התמיכה בבלם קדמי

 196-245 אום ריתום לוחית התמיכה בבלם אחורי

 588-686 בורג ריתום גלגל שיניים מונע בדיפרנציאל

 216-275 אום בבית הדיפרנציאל

 59-79 אום ריתום בפחית חיבור שבחלל בלם קדמי

 40-59 ם קדמיבורג ריתום בל

 167-196 בורג ריתום בלם קדמי

 128-157 בורג ריתום בית מערכת ההאטה

 137-176 בורג ריתום הסרן

 120-137 בורג מכסה מסב ממסרת ההנעה

 127-157 פקק בדיקת מפלס השמן בסרן אחורי

 49-69 בורג נועל בציר סנדל קדמי

 196-294 סרן קדמי" ח"בורג 

 343-392 סרן אחורי" ח"בורג 

 134-167 אום מחורצת תחתונה במרסן

 88-118 （M20）אום בין המרסן ותושבת המרסן

 54-69 אום נעילת הפין בקפיץ העלים

 90-110 בורג תושבת מנוע קדמית

 80-100 בורג חיבור בין בית גלגל התנופה ותושבת המרכב

 90-100 בורג חיבור בין המצמד לגלגל התנופה

 60-75 בית גלגל התנופה לבית המצמד בורג חיבור בין 

 142-186 בורג חיבור בין תיבת התמסורת לבית המצמד

 215-240 נעיבורג חיבור בגל הה

 333-549 אום ריתום לוח אחורי בציר יציאה מתיבת הממסרת
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  טבלת מומנטי סגירה של ברגים

  

  .µבהנחה שמקדם החיכוך הוא , מהמאמץ המירבי 90% -ערכי המומנטים חושבו כך שמאמצי הכניעה יוכלו להגיע עד ל
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  שמן הגה כוח ומשחות סיכה, טבלת חומרי סיכה

 חומר סיכה למכלול ראשי  .1
 

 דרגה סוג חומר סיכה מקום השמן

 15w/40 CJ-4 Valvoline מנוע שמן דיזל מנוע

Premium Blue 

 ZF ZF מקורי שמן גיר תיבת הילוכים

 SAE 85W-90 API GL-5 רשמן גי ממסרת הפחתה ראשית

  

  : הסבר

  ומעלה 10C--יש להשתמש מ, API CJ-4  ,15w/40 –שמן מנוע דיזל ) 1

  50C~-20C-יש להשתמש בטמפרטורה שבין  –שמן תיבת הילוכים ) 2

  

 השמן של מערכת הגה הכוח  .2

בשמן הידראולי יש להשתמש , 10C-כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ. General Allison C-3: תקן מילוי

DEXRON-II  10-כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מ; בממסרת ההגהC , יש להשתמש בשמן הידראוליC-3/10W .

ניתן להשתמש  C-3/30בשמן . לאורך כל השנה, ברוב האזורים C-3/10Wניתן להשתמש בדרך כלל בשמן מדרגה 

  .בדרך כלל, באזורים בעלי טמפרטורות מתונות לאורך כל השנה

  

 אחרים  .3
 

 השמן הנבחר השמן בו משתמשים מקום השמן

לא . 'וכו Laike 901או  HZY4 ,Dot 4 שמן בדרגת איכות סינתטית מצמד

ניתן לערבב שמנים מדרגות איכות 

 .שונות

 ,Dot3, DOT4, DOT5.1; Laike 901 שמן בדרגת איכות סינתטית מערכת הבלמים

Laike 901-4, Laike 901-5 

 2# משחת סיכה מסוג ליתיום מסב וראש כדורי

 .אין לערבב סוגים שונים של נוזלי קירור. Fleetguardבחר במותג נוזל הקירור  נוזל קירור
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  2028JKHדיאגרמת חשמל עקרונית של מערכת 
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  דיאגרמה עקרונית של מערכת בלם אוויר
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  )1(דיאגרמת חשמל עקרונית של כל הרכב 
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  )2(כל הרכב  דיאגרמת חשמל עקרונית של
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  )3(דיאגרמת חשמל עקרונית של כל הרכב 
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  )4(דיאגרמת חשמל עקרונית של כל הרכב 

  
  


