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תאשלםיבייחלעפמהמותאיצירחאלבכרב
ואEC/95/54היחנהלםאתהבםגדרושיא
ECEהנקת 10/02.

לשןפואב,בכרלםיפסומהםירמוחהלכ
םיפופכהותופסותואםייוניש,םינקתה
,שאבתודימעתקידבלתובייחמהתונקתל
דוחיאהלשהנקתהתושירדבדומעלםיכירצ
.EC/95/28יפוריאה

לשןפואבבכרלםפיסומהםיביכרוםירמוח
יבשומלתופסותואםייוניש,םיפסונםינקתה
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תוחיטב

תויללכתוחיטבתויחנה

תושירדבדומעלםיכירצםהיסיסבלואבכרה
תרגסמבEEC/76/115:תואבהתויחנהה

96/38/EC,74/408/EEC96תרגסמב/
37/EC,77/541/EEC96/36תרגסמב/EC

םיקלחוםירמוחלשהנקתהואהיינקתעב
ילעבויהישדיפקהלהבוחהלחהלאכ
םירמוחבשומישה.םימיאתמםירושיא
לולעליעלרכזנכםירושיאםהלןיאשםיקלחו
!בכרהןוישירלוטיבלםורגל

קרםייונישואתודובעעצבלםיצילממונא
.OMNIplusלשהשרומךסומב

2001/85יפוריאהדוחיאהןקת

ינוריעסובוטוא:1הצובקיפליושיר

םירשפאמה,הדימעתומוקמםעםיבכר
תונחתםעםילולסמבםיעסונתעסה
.תובר

ינוריעןיבסובוטוא:2הצובקיפליושיר

.הבישיבםיעסונתעסהלרקיעבדעוימ
בחרמבוא/ורבעמבהדימעבםיעסונ

שורדהבחרמהרשאמרתוילודגוניאש
.םילספסינשל

רויתסובוטוא:3הצובקיפליושיר

.דבלבהבישיבםיעסונתעסהלדעוימ

גוויסםעבכרילכרובעתובושחתוארוה
3ו2תוצובק2001/85'סמEUןקתיפלע
:)ברועמבכרתלבק(

היהיבכרהשךכליארחאבכרהליעפמ
םיאתמהבצמלרזחוידימתובצמבדימת
הצובקהיבגלףקתההלעפההרושיאל
.תמיוסמה

דעוימהבכרב,לשמל,הזרשקהב
חיטבהלשי2הצובקיפלשומישל
ילבםיבשומילספסבדיוצמהיהיבכרהש
.רבעמהןוויכליבחורןונווכ

ןוכיאוטווינתכרעמ

דפקה,טווינתכרעמבדיוצמךלשבכרהםא
:תואבהתוארוההלע

!הנכס

ךבלתמושתתאשידקהלדימתדפקה
תאלעפה.ךרדבשחרתמלהנושארבושארב
.דמועבכרהרשאכקרןוכיאהוטווינהתכרעמ
רבוע,ש"מק50כלשתוריהמברבכשרוכז
.רטמ14היינשלכבךלשבכרה

:תוריהז

רשוכתאתוהזלהלוכיהניאטווינהתכרעמ
יברמההבוגהתאואםירשגלשהאישנה
בייחגהנה.םירשגתחתרבעמלשרתומה
לשהאישנהרשוכתולבגמלומצעבבלםישל
.םירשגתחתרבעמלהבוגהתולבגמלוםירשג

םידיינתרושקתינקתהווידרלשלועפת

.'וכוסקפ,רשקדויצ,ןופלט:ןוגכ

!הנכס

שארבךבלתמושתתאשידקהלדימתדפקה
תאלעפתלשי.ךרדבשחרתמלהנושארבו

רשאכקרדיינרשקרישכמואוידרה,גצה
רבכשרוכז.תאזרשפאמהעונתהבצמ
ךלשבכרהרבוע,ש"מק50כלשתוריהמב
.רטמ14היינשלכב

:תוריהז

שומישלתועגונהקוחהתוארוהלתייצלדפקה
.ךתנידמבבכרןופלטבואדיינןופלטב
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תוחיטב
תוקילדתועינמיעצמא

ילבוידרדויצוםידיינםינופלטלועפת
תינוציחהנטנא

םינופלטללוכ,וידרינקתהתלעפהשרחאמ
םירישכמבתוערפהלםורגלהלולע,םיירלולס
בליבצוקןוגכ(תקפסמהנגהםהלןיאש
תוחישעוציברשפאלאלםיצילממונא,)'דכו

.תינוציחהנטנאבדיוצמוניאשבכרבןופלט

:הרעה

רשקרישכמ,דיינןופלטלשדבעידבהנקתה
םיאתהבאלשונקתוהשסקפלטרישכמוא
םורגלהלולעEvoBusלשהנקתההתושירדל
:תיפוריאהנקת(בכרהןוישירףקותלוטיבל

95/54/EC(.

:הרעה

,לשמל(ןשירזעדויצתנקתהלשהרקמב
תגוצת,ףוקיתרישכמ,םיסיטרכתספדמ
דויצהבייח,שדחבכרב)'וכו,העיסנהדעי
תוארוהיפלעתוינכטהתושירדלםיאתהל
72/245'סמיפוריאהדוחיאה EEC.

:תוריהז

שומישלתועגונהקוחהתוארוהלתייצלדפקה
.ךתנידמבבכרןופלטבואדיינןופלטב

הקבדמ

.תונושהרהזאתוקבדמתואצמנךלשבכרב
ךלשבלהתמושתתאתונפהלתודעוימהלא
רוסאןכל.תונושתונכסלםירחאםישנאלשו

רבדהםאאלא,תוקבדמריסהלטלחהב
.הקבדמהלעשרופמבןיוצמ

!הנכס

םורגללולערבדה,הרהזאתוקבדמריסתםא
וניחבתאלםירחאםישנאואהתאשךכל
םירחאםישנאואהתאךכבקע.תונכסב
.עצפיהללולע

תוקילדתועינמיעצמא

:העיסנהתליחתינפלםיעצמא

הקידב(םיגימצבריוואהץחלתאקודב
).תיעובשהדידמ/תימויתיתוזח

םיגימצהןיבקיפסמחוורמשישקודב
גוזב

:העיסנךלהמבםיעצמא

רוריקהלזונתרוטרפמטלעחקפ

:העיסנהםויסרחאלםיעצמא

תולקתרבדבאבהגהנל/יאנוכמלעדוה

:בכרהתיינח

בלםיש.ישארהםירבצמהגתמתאקתנ
OMםגדבקר(המודאהדלהתירונל

םירבצמהגתמתאקתנלןיא.)470
רחאמ,תקלודדלהתירונרשאכישארה
רוהיטתכרעמלקזנםרגיהללולעזאש
.הטילפהיזג
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תוחיטב
רזעהםומיחתלעפה

:תוריהז

תוהובגהתורוטרפמטה!הפירשושאתנכס
לשםחההטילפהרוניצוהטילפהיזגלש
.שאתוחקלתהלהנכסתווהמרזעהםומיח
לעמבכרהתאתונחהלוארוצעלןיאןכל
םומיחשןמזב)בשעלשמל(םיקילדםירמוח
הלועפבהיהשוא,הלועפבאצמנרזעה
םומיחןצחלשכואןכינפלרצקןמזדע
.ולעפוהשארמםומיחןמזתונכת/ידיימ

:תוריהז

ןנסמלששודיחהךילהתב!הפירשתנכס
תוהובגתורוטרפמטתורצונלזידלםיקיקלחה
שיינדישודיחתלחתהינפלןכל.דואמ
רוזאבםיקילדםירמוחןיאיכאדוולודיפקהל
!הטילפהתכרעמרוזאבואהטילפהרוניצ

רזעהםומיחתלעפה

:תוריהז

לשתוהובגהתורוטרפמטה!הפירשתנכס
םומיחלשםחההטילפהרוניצוהטילפהיזג
ןיאןכל.שאתוחקלתהלהנכסתווהמרזעה
םירמוחלעמבכרהתאתונחהלוארוצעל
רזעהםומיחשןמזב)בשעלשמל(םיקילד
רצקןמזדעהלועפבהיהשוא,הלועפבאצמנ
ןמזתונכת/ידיימםומיחןצחלשכואןכינפל
.ולעפוהשארמםומיח

:תוריהז

םומיחתאליעפהלרוסא!קנחוהלערהתנכס
ןוגכםירוגסםיללחבאצמנבכרהשכרזעה
םג.קנחוהלערהתנכסםיכסומואםינוינח
ואןמזבצוקידילעתרקובמהלעפהבאל
.שארמתתנכותמהלועפב

:תוריהז

,תוצצופתהתנכסבקע!תוצצופתהתנכס
רזעהםומיחתלועפתאקיספהלהבוח
.קולדתתודמעבוקלדתונחתב

:תוריהז

רזעהםומיחתאליעפהלרוסא!הפירשתנכס
ואםידארבטצהלםילוכיםהבשתומוקמב
תברקבלשמל(םיקילדםירמוחלשקבא
ןסחמ,םחפירובצמ,קלדירובצמ,קלדתונחת
.)המודכותורוגממ,תרוסנוץעקבא

:הרעה

םעפתוחפלםומיחהןקתהתאליעפהלשי
ךשמל,)תומחההנשהתופוקתבםג(שדוחב

.רקעונמהשכתוקד10
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תוחיטב

ירחסמהםשהתרדגה

ירחסמהםשהתרדגה

OC:לשמל 500 RF 1836

OCסובוטואתדלש

רוצייהתרדסןומיס500

RFתהבגומהפצר

תונוטברתומללוכלקשמ18

לשתודיחיבבוריקבעונמהקפסה36
)ס"כ360כ(10/ס"כ
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יללכ
םיניינעןכות

10..................................................................תוימויתולועפ–העיסנלהנכה

10................................................................תויעובשתולועפ–העיסנלתונכה

11.............................................................................הקוזחתתודובע
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יללכ
תוימויתולועפ–העיסנלהנכה

תוימויתולועפ–העיסנלהנכה

:הרעה

."תימצעהרזע"קרפבתופסונתויחנה

בכרהעונמרובעקלדהיאלמתאקודב
.רזעהםומיחרובעו

:תוריהז

םומיחתאועונמהתאםמודקולדתהינפל
.רזעה

רובע®AdBlueףסותיאלמתאקודב
גוסמהטילפהיזגרוהיטתכרעמ

BlueTec®.

.םושירקסידףרגוכטלסנכה

:הרעה

קסיד/םושירקסידאצמנאלףרגוכטברשאכ
.ףרגוכטהלשיוויחהתירונקולדת,גהנ

בצמתאוםיגימצבריוואהיצחלתאקודב
קודב.)ףוליחהלגלגלשםג(םיגימצה
.םילגלגהימואקודיהתא

M40_00-0115-71

לכב)1(םילגלגהירובטלכתאקודב
דצהמוימינפהדצהמתופילדלםילגלגה
.)תיתוזחתרוקיב(ינוציחה

:הרעה

םגואצמיי,םימוטאםניאםילגלגהירובטםא
וא,םיגימצהלעןמשואהכיסתחשמינמיס
ואהכיסתחשמלשתורבטצהתוארלןתינש
לשהרקמב.בכרהלשהיינחהםוקמבןמש
.OMNIplusלשהשרומךסומלהנפהפילד

תויעובשתולועפ–העיסנלתונכה

:הרעה

."תימצעהרזע"קרפבתופסונתויחנה

תכרעמברוריקהלזונסלפמתאקודב
לכרחאל.ךרוצהיפלעףסוהו,רוריקה
ענומזוכירתאקודברוריקלזונתפסוה
.ךרוצלםאתהבןקתוהיזורוקהוהאיפקה

תכרעמבןמשהסלפמתאקודב
יפלעףסוהוהגההלשתילוארדיהה
.ךרוצה

בצמתאוםיגימצבריוואהיצחלתאקודב
קודב.)ףוליחהלגלגלשםג(םיגימצה
.םילגלגהימואקודיהתא

תועוצרלשיללכהבצמהתאקודב
.הענהה

תופילדרותיאלתיתוזחתרוקיבעצב
עינמהןרסה,םיכוליההתבית,עונמהמ
.הגההתכרעמו
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יללכ
הקוזחתתודובע

אתבשינושארהקלדהןנסממםימזקנ
.עונמה

.םירבצמבהצמוחהסלפמתאקודב

הקוזחתתודובע

.הקוזחתהתוארוהיפלעתודובע

:תוריהז

תוחיטבוהלעפההתוחיטבלעהרימשךרוצל
הקוזחתעצבלהבוח,בכרהלשהעיסנה
.הענההתוכרעמוהדלשהתוכרעמלשהרידס
תושרדנהתודובעהףקיהוןמזהיחוורמ
,תופרוצמההקוזחתהתוארוהבםיטרופמ
.םמושיילעדיפקהלהבוחו

:הרעה

יאנתלםאתהבתוירחאתועיבתבריכנונא
ועצובשיאנתבקרונלשהקפסאהוהריכמה
םידעומבתויתפוקתההקוזחתהתודובע
העיסנהינמזוהעיסנהיקחרמיפלםישרדנה
רשאלבייחתודובעהעוציבתא.בכרהלש
תויחנהבOMNIplusלשהשרומךסומ
!הקוזחתה
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לועפת
םיניינעןכות

15.....................................................................................הצרה

15...............................................................................עונמהתענתה

16...................................................)דחוימרוזבא(ןצחלגתמתועצמאבעונמהתענתה

18.....................................................................................העיסנ

19..............................................................................עונמהתממדה

20................................................................................בכרהתרירג

21.........................................................................הרירגבבכרהתענתה

21...............................................................................)רלוס(קולדת

BlueTec®.........................................................22גוסמהטילפיזגרוהיטתכרעמ

AdBlue®........................................................................25לועפתרמוח

AdBlue®..............................................................................26יולימ

28..........................................................................לזידלםיקיקלחןנסמ

30....................................................................לזידלםיקיקלחןנסמשודיח

31.......................................................לזידלםיקיקלחהןנסמלשינדישודיחתלעפה

32.......................................................קלדהתכרעמבהלקתתועדוה/לועפתתועדוה

34................................................................םימלבהתכרעמלתוחיטבתוארוה
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לועפת
םיניינעןכות

34...............................................................................הריצעוהמילב

34.......................................................................הליענתעינמםעהמילב

35....................................................................היינחהםלברורחש/תלעפה

37................................................המילבהילגעמינשלשלשכלשהרקמבםוריחתמילב

ESP(........................................................38(תינורטקלאהתוביציהתרקבתתבשה

39.........................................................................(BS)םימלבהתכרעמ

40.............................................................(ABS)םילגלגתליענתעינמלתכרעמ

41.........................................................)דחוימרוזבא((TCS)הזיחאתרקבתכרעמ

42......................................................................)דחוימרוזבא(הנחתםלב

43..................................................)דחוימרוזבא(העיסנתלחתהתעינמםעהנחתםלב

44...............................................................םימלבהתכרעמלשהקפסאהיצחל

46....................................................................הטאהימלבהלעפהתוארוה

49.................................................................עונמהלשהדובעהתועשתגצה

50.................................................................................יוקינולופיט

52..................................................................הלקתגוסגסילגלגיוקינ/לופיט
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לועפת

הצרה

הצרה

:הרעה

ךלהמבהענההתכרעמבוהדלשבלופיטה
עירכמםרוגהווהמםינושארהמ"קה5000

שי.םיידיתעהםייחהךשמבוםיעוציבב
הגרדהבבכרהלעסמועהתאתולעהל
תאהדפקהבעצבלשי.וזהפוקתךלהמב
.תויחנהבםיניוצמההכיסהוהקוזחתהילופיט

לעסימעהלןיאהצרההתפוקתךלהמב
!סמועהאולמתאעונמה

:תוריהז

ד"לסתאהלעה.תונידעבגהנמ"ק2000דע
לכביברמהד"לסהמ3/4מרתויאלעונמה
תאהגרדהבהלעהמ"ק2000מלחה.ךוליה
ךלהמב.תינוכסחתוריהמלעונמהתוריהמ
םיכוראםיקחרמעוסנלןיאהצרההתפוקת
.תודיחאעונמתוריהמ/העיסנתוריהמב
םיסמועלתמרוגה,הנתשמעונמתוריהמ
הצרהםיחיטבמ,הדלשהלכלעםינתשמ
.הדלשהלשהבוט

עונמהתענתה

תבית.בלושמתויהלבייחהיינחהםלב
.קרסבצמבתויהלהכירצםיכוליהה

ךלהמבדמצמהתשוודלעץוחללןיא
!הענתהה

M54_00-0083-01

.2בצמלהתצההגתמתאבבוס

םזמזלעופםינווחמהתקידבתעב
תירונ.תחאהיינשכךשמלהרהזאה
תוירונלכ.בוהצרואבתקלודבצמהיוויח
וקלדיבכרהרוזבאלתועגונההרקבה
.תוינשיתשכךשמלםינווחמהחולב

בצמלהתצההגתמתאבבוסןכמרחאל
.קלדהתשוודלעץחלתלאהזןמזבו,3
הענתההןויסינתאקספה,ךרוצהתדימב
עצבו,תחאהקדןתמה,תוינש15רחאל
שדחמהענתהינפל.הענתהןויסינבוש
.ףוסהדעהרזחבחתפמהתאבבוס

:הרעה

הקספהתושעלשיהענתהתונויסינ3רחאל
.)תוקד15כ(הרצק

.חתפמהמהפרה,ענתוהעונמהשרחאל
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לועפת
)דחוימרוזבא(ןצחלגתמתועצמאבעונמהתענתה

M54.00-1859-71

:םינווחמהלולכמבםינווחמלבלםיש
תירונ.תובכלתבייחSTOP"(3)"תירונ
"STOP"עונמהןמשץחלרשאכתקלדנ,
םילכמבריוואהץחלואןמשהסלפמ
עונמהתרוטרפמטשכואידמםיכומנ
.ידמההובג

:תוריהז

הנכסתמייק,תיבכנהניא"STOP"תירונםא
רוקמתאההזועונמהתאדימםמוד.עונמל
.הלקתה

!הנכס

ריוואהתקפסאתכרעמבריוואהץחלרשאכ
הרהזאלילצעמשיי,קיפסמהובגוניאסוחדה
"STOP"הרהזאהתירונ.תוינש5כךשמל
.ץוחנהריוואהץחללהעגהרחאלקרהבכת
רחאלקרררחשלרתומהיינחהםלבתא
!קיפסמהדובעץחלגשוהש

ןצחלגתמתועצמאבעונמהתענתה
)דחוימרוזבא(

:הרעה

תבית.לעפומתויהלבייחהיינחהםלב
.קרסבצמבתויהלהכירצםיכוליהה

M01_00-0100-01

חולב)1(דנדנהגתמתאלעפה
.םינווחמה

םזמזעמשייםינווחמהתקידבתעב
תירונ.תחאהיינשכךשמלהרהזאה
תוירונלכ.בוהצבתקלודבצמהיוויח
וקלדי,בכרהדויצלתועגונההרקבה
.םינווחמהלולכמבתוינש2כךשמל
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לועפת
)דחוימרוזבא(ןצחלגתמתועצמאבעונמהתענתה

:הרעה

יביכרלכלחתמקפוסמגתמהתלעפהתעב
.יוויחהולועפתה

)2(ןצחלגתמתאלעפהןכמרחאל
קספה,ךרוצהתדימב.םינווחמהלולכמב
,תוינש15רחאלהענתההןויסינתא
ןויסינבושעצבו,תחאהקדןתמה
.הענתה

:הרעה

הקספהתושעלשיהענתהתונויסינ3רחאל
.)תוקד15כ(הרצק

גתמהמהפרה,ענתוהעונמהשרחאל
)2(.

M54.00-1859-71

:םינווחמהלולכמבםינווחמלבלםיש
תירונ.תובכלתבייחSTOP"(3)"תירונ
"STOP"עונמהןמשץחלרשאכתקלדנ,
םילכמבריוואהץחלואןמשהסלפמ
עונמהתרוטרפמטשכואידמםיכומנ
.ידמההובג

:תוריהז

הנכסתמייק,תיבכנהניא"STOP"תירונםא
רוקמתאההזועונמהתאדימםמוד.עונמל
.הלקתה

!הנכס

ריוואהתקפסאתכרעמבריוואהץחלרשאכ
הרהזאלילצעמשיי,קיפסמהובגוניאסוחדה
"STOP"הרהזאהתירונ.תוינש5כךשמל
.ץוחנהריוואהץחללהעגהרחאלקרהבכת
רחאלקרררחשלרתומהיינחהםלבתא
!קיפסמהדובעץחלגשוהש
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לועפת

העיסנ

העיסנ

הביבסהתנגה

,דמועבכרהשכעונמהתאםמחלרוסא
םיבוביסבעונמהתלעפהךותהעיסנבאלא
.םיינוניב

:הרעה

עונמהתאליעפהלרתומ,ינורקעןפואב
תרוטרפמטלעיגהשרחאלקראלמסמועב
75(הדובעה  90 °C,יאנתלםאתהב
.)הביבסהתרוטרפמטוהלועפה

!הנכס

ולכוישידכםוקמידתויהלךירצתושוודל
תעונתליהשלכהלבגה.הלבגהאללעונל
לשהעיסנהתוחיטבתאתנכסמתושוודה
םילולע,עתפתומילבואייוגיהתעב.בכרה
תושוודלתחתמעקתיהלםיישפוחםיצפח
ךממעונמלךכבו,ןהילעהציחלעונמלו
תאץיאהלואדמצמהתאליעפהל,םולבל
םורגתשהנואתתויהלהלולעהאצותה.בכרה
.םירחאבואךבהעיגפל

תיטמוטואםיכוליהתביתילעבםיבכריבגל
תופלחה"קרפההאר)דחוימרוזבא(
."םיכוליה

הערפהאללעונלתולוכיתושוודהשאדו

!הנכס

ויהישדפקהםינוחיטשבשומישהתעב
ךלהמלועירפיאלווקילחיאלשךכםיחטבואמ
.תושוודהלשישפוחה

!הנכס

םיצפחםיילגרהרוזאבהפצרהלעחינתלא
.םהשלכםיטירפוא

!הנכס

םיצפחהלכתאםמוקמבקזחוןסחא
ךלהמבעיגהלולכויאלשךכ,םיישפוחה
.גהנהלשםיילגרהבחרמלהעיסנה

בןושארךוליהבהעיסנבלחתה
.ד"לס600800

!הנכס

תקידבעצבהעיסנהתלחתהרחאלדימ
.תורישהימלבלשדוקפת

יבוביסדמלעחגשההעיסנהךלהמב
.עונמה

:הרעה

ינוכסחההלעפההםוחתבעוסנלדפקה
אלעונמהיבוביסשדפקה.)קוריהרוזאה(
.)םודאהרוזאה(הנכסהםוחתלועיגי

!הנכס

תעבםא:תינדיםיכוליהתביתםעבכר
רבדהשוריפ,הרהזאהםזמזעמשנתפלחה
תאררחשתלא.ידמךומנךוליהתבלישש
ךוליהלבלשוןפואםושבדמצמהתשווד
!העיסנהתוריהמלםיאתמ
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לועפת

עונמהתממדה

עונמהתממדה

M54_00-0083-01

םיכוליההתארבעה,בכרהתארוצע
בבוסוהיינחהםלבתאבלש,קרסבצמל
בצמ(2בצממהרזחהתצההגתמתא
.1בצמל)העיסנ

:תוריהז

ךשמללועפלולחנה,עונמהתממדהינפל
שדגמלרשפאלידכ(קרסיבוביסבתוקד12
לזונתרוטרפמטשכדחוימב,ררקתהלוברוטה
סמועבהעיסנרחאלואההובגעונמהרוריק
.))תוילעבהעיסנרחאללשמל(אלמעונמ

:הרעה

ךוליהבבכרהתאתונחהלטלחהברוסא
ץחלןדבאובלושמךוליהלשבצמב.בלושמ
קרסבצמלךוליההמאיצוהלןתינאל,ריווא
.בכרהתאעינתהלרשפאיאןכלו

M01_00-0100-01

רוזבא(חתפמגתמןקתומאלרשאכ
חולב)1(הדנדנהגתמתארבעה)דחוימ
.קתונמבצמלםינווחמה

:הרעה

.בכרמההנובידילעעבקנםיגתמהךרעמ

:הרעה

םיקתונמ,קתונמבצמלרבעומגתמהרשאכ
.םמודמעונמהוםינכרצהלכ

:הרעה

יחרכה,קתונמבצמלגתמהתרבעהךרוצל
תינמזובוהטמלהחטבאהןצחלתאזיזהל
.הלעמלגתמהלעץוחלל

:תוריהז

ךשמללועפלולחנה,עונמהתממדהינפל
שדגמלרשפאלידכ(קרסיבוביסבתוקד12
לזונתרוטרפמטשכדחוימב,ררקתהלוברוטה
סמועבהעיסנרחאלואההובגעונמהרוריק
.))תוילעבהעיסנרחאללשמל(אלמעונמ
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לועפת

בכרהתרירג

בכרהתרירג

!הנכס

.בכרמההנובתוארוהלעדפקה

!הנכס

קרררגייהלקתבקעעקתנשבכרשדפקה
תוריש(ךמסומוןמוימעוצקמלעבידילע
הרירגהתוארוהלעדיפקהלהבוח!)הרירג
!הנידמלםאתהבתופקתה

!הנכס

הענתה/התצההגתמבייח,הרירגהתעב
הגההלוענמ.1בצמבתויהלררגנהבכרב
ךכלעהדפקהיא.בלושמאלתויהלבייח
!הרירגהךלהמבהגההתליענלםורגת

!הנכס

תוביציתרקבתכרעמםעבכרילכב
תכרעמהתאקתנלהבוח)ESP(תינורטקלא
!קותינהגתמתועצמאב

!הנכס

ןצחלהגתמתאליעפהלרוסא,הרירגהתעב
.)דחוימדויצתייצפוא(עונמהתענתהל

!הנכס

גתמתאאיבהלןיאםרומימדקהןרסהשכ
ןרסהלשםילגלגה!2בצמלהענתה/התצהה
ךכלעהדפקהיא!לעניהלםילולעענומה
ABS/ASRתוכרעמתוברעתהלםורגלהלולע
ןרסהלשהצוחהרורחסלךכבקעוהמילבב
!ירוחאה

:תוריהז

םידחוימםיעצמאבטוקנלבושחהרירגךרוצל
הבוח,תוחיטבימעטמ:םיכוליההתביתיבגל
יגרובתאריסהלשי!עניההלגתאקתנל
יגרובתאוליאו,עניההלגדצבשרוביחה
חטבאלשיםיכוליההתביתדצבשרוביחה
לעהדפקהיא.םתזוזתתאענמישןפואב
יתלבקזנםיכוליההתביתלםורגלהלולעךכ
.ךיפה

:הרעה

חטבא,ויתוצקינשבעניההלגתדרפהינפל
.הליפנינפמותוא
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לועפת

הרירגבבכרהתענתה

הרירגבבכרהתענתה

!הנכס

.בכרמההנובתוארוהלעדפקה

ילעבםיבכרבקרתרתומהרירגבהענתה
עינתהלןתינאל.תינדיםיכוליהתבית
םיכוליהתביתילעבםיבכרהרירגב
!)דחוימרוזבא(תיטמוטוא

:הרעה

קרהרירגבעונמהתאעינתהלןתינ
!)תוחפלטלוו21(בטיהםינועטםירבצמהשכ

:תוריהז

םירבצמהשכקרהרירגבעינתהלרתומ
בצמלהתצההגתמתאבבוס.םירבוחמ
,ףוסהדעדמצמהתשוודלעץחל.העיסנ

,בכרהתארורגללחתה.3וא2ךוליהלבלש
תשוודלעץחלודמצמהתשוודתאררחש
.ענתומעונמהשדעקלדה

:הרעה

קרפההאררזעילבכתועצמאבהענתה
"תימצעהרזע"

)רלוס(קולדת

רשא,םילכמ2לשתכרעמבדיוצמבכרה
.וינפלוימדקהןרסהרוזאבםינקתומ
.קלדרוניצבםהיניבםירבוחמקלדהילכמ
בכרהתאקלדתלןתינםימיוסמםירקמב
.)ילנויצפוא–דחוימרוזבא(םידדצהינשמ
ינשהירוחאמדחאםירבוחמהקלדילכמב
יחתפיסכמתאקולדתהינפלריסהלשי

.םילכמהינשמקולדתה

דמועה,תירפוגלוטנליגררלוסקלדתלשי
ENיפוריאהןיקתב 2010הסרג,590 ff.
.)לקשמב0.001%(תיברמתפוגתלוכת
לקשמב0.001%מההובגתירפגתלוכת
,ימירלוסןוגכתרחאתוכיאבםיקלדםגומכ
תוצמוחלשםייליתמםירטסא,םומיחלרלוס
םייחמצםינמשוא)לזידויב(FAMEתוינמוש
יתלבםיקזנומרגיהלאםיקלד.םירוסא
הטילפהיזגרוהיטתכרעמלועונמלםיכיפה
יתועמשמןפואבורצקיוBlueTec®6גוסמ
הנשהתונועב.הפוצמהםייחהךשמתא
22(ףרוחרלוסבשמתשהלשיתורקה °C
20דע °Cירפשמףיסוהלןיא.)בוריקב
.המירז

עונמהתאםמודלהבוחקולדתהינפל
ךרוצל!רזעהםומיחתלועפתאקיספהלו
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לועפת

®BlueTecגוסמהטילפיזגרוהיטתכרעמ

עקרקלעבכרהתאדמעהקולדתה
.תירושימ

.טלחומןוקינלעדיפקהלשיקולדתתעב
הנתוכתוילטמויוקינתוילטמריאשהלןיא
.םיחותפקולדתיחתפתברקב

!הנכס

חקלתמקלדה!תוצצופתהוהעיצפתנכס
םירוסאןושיעוהיולגהבהל,שא.תולקב
.קלדבלופיטתעבטלחהב

!הנכס

ינפלרזעהםומיחתלועפתאקיספהלדפקה
אלקלדידאשידכ,קולדתלבכרהתסנכה
לשהטילפהתכרעמידילעחקלתהלולכוי

.רזעהםמחמ

!הנכס

דיפקהלשיןכל.תואירבלקיזמוליערקלדה
םייניעב,רועבעגמלעיגיאלקלדהשךכלע
קלדידאתפיאשמענמיהלשי,שובלבוא
.קלדהתברקלועיגיאלםידלישדיפקהלו

!הנכס

)םירחאםישנאלשואךלש(עגמלשהרקמב
ףוטש,םייניעבעגמלשהרקמב:קלדםע
הנפוםייקנםימהברהבדימםייניעהתא
קלדםהבעגנשרועבתומוקמ.אפורתרזעל
םידגבדימףלחה.ןובסוםימבףוטשלשי

,קלדתעילבלשהרקמב.קלדםהבעגנש
.אפורתרזעלדימהנפ

הביבסהתנגה

םדאלןכוסמהנוכנאלהרוצבםיקלדבלופיט
תכרעמלועיגיםיקלדשרוסא.הביבסלו

ואםוהתימל,תוינוציחםימתולעתל,בויבה
.המדאל

גוסמהטילפיזגרוהיטתכרעמ
BlueTec®

M47_00-0070-71

רוהיטתכרעמלשםיירקיעהםיביכרה
,לכמםה®BlueTecגוסמהטילפהיזג
.®AdBlueלשןונימתכרעמויטילטקריממ
.ינורטקלאןפואבתרטונמותרקובמתכרעמה
בלושמהיטילטקהריממהו®AdBlueתרזעב
םיליערהםירמוחהםיכפוה,הטילפהםמעב
.הביבסלםייתודידיםירמוחלהטילפהיזגבש

לש)1(יולימהחתפתאתוארלןתינהנומתב
.®AdBlueהלכימ
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לועפת

®BlueTecגוסמהטילפיזגרוהיטתכרעמ

:הרעה

.רלוסהתכירצמ3%כאיה®AdBlueהתכירצ
םגאלמלרידסקולדתלכבץלמומךכבקע
.®AdBlueהלכמתא

רוהיטתכרעמהקוקזןיקתדוקפתךרוצל
רמוחל®BlueTecגוסמהטילפהיזג
לולכוניא®AdBlueיולימ.)®AdBlue(רוזיח
,בכרהלשתיתפוקתההקוזחתהילופיטב
.בכרהיליעפמתוירחאבאוהיולימהןכלו

םעבכרהתלעפהו®AdBlueלשיולימ
AdBlue®תונקתבהדימעךרוצלםישרדנ

העונתלבכרהיושירמקלחםיווהמוהטילפה
םורגי®AdBlueאללבכרבשומיש.םיכרדב
ךשמה,ךכבקע.בכרהןוישירלוטיבל
לערוסאתוירוביצםיכרדבבכרהתלעפה
בכרבשומישתומיוסמתונידמב.קוחהיפ
הריבעהווהמוהשינעלףופכ®AdBlueאלל
ולטוביואועגפיישןכתייףסונב.קוחהלע
,בכרהתשיכרךלהמבוקנעוהשתובטהה
הלאהשינעידעצ.יוסימתתחפהןוגכ
םושרבכרההבשהנידמבטקניהלםייושע
.לעפומבכרהןהברשאתורחאתונידמבםגו

!הנכס

תוכרעמבתודובעותוחיטבלתועגונהתודובע
ידילעעצבתהלתובייחבכרהלשתוחיטב
.ךכלךמסומהיעוצקמךסומ

!הנכס

ךסומבתורישתודובעדימתעצבלהבוח
יעוצקמהעדיבדיוצמרשאךמסומיעוצקמ
.םישורדהםילכבו

:הרעה

AdBlue®11לשהרוטרפמטבאפוק °C
םומיחןקתהבלעפמבדיוצבכרה.בוריקב
תרשפאתמךכלתודוה.®AdBlueהלשםדק
תוכומנתויפרוחתורוטרפמטבםגהלעפה
11מ °C.

הביבסהתנגה

AdBlue®לופיט.תיגולויבקרפתמ
םורגללולעהנוכנאלהרוצב®AdBlueב
תולודגתויומכלרשפאלרוסא.הביבסלתונכס
םימתולעתל,בויבלעיגהל®AdBlueלש
.עקרקהלאואםוהתימל,תוחותפ

העיצפוהלערהתנכס!הנכס

AdBlue®יפלעןכוסמרמוחרדגומוניא
תורמל.הינמרגבםינכוסמהםירמוחהקוח
לופיטתעבתודוקנהמכלבלםישלשי,תאז
.®AdBlueב

םיביכרבו®AdBlueלשתורוניצהתכרעמב
רשאכהובגץחלונשיתכרעמלםירבוחמה
תרנצהלשתימואתפהחיתפ.םחעונמה
טהול®AdBlueלשהזתהלםורגלהלולע
הנכסתמייק,ךכלטרפ.תויווכלךכתובקעבו
בקעםייניעבהעיגפורועבםייוריגתמירגל
.ףוגהיקלחב®AdBlueלשעגמ

תופפכשבל

ןגמדוגיבשבל

ןגמיפקשמבכרה

עונמהתממדהעגרמתוקד4ןיתמהלשי
יזגרוהיטלתכרעמבהדובעהתליחתלדע
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לועפת

®BlueTecגוסמהטילפיזגרוהיטתכרעמ

עונמהתממדהרחאלשןוויכמ,הטילפה
.םיפטשנתומיוסמתורוניצ

ריבעהלשיSCRתכרעמבתודובעינפל
ףולשלוקתונמבצמלהתצההגתמתא
.חתפמהתא

®AdBlueלשתורוניצהתכרעמלרשפא
ררקתהל

לאםירוביחותורוניצירוביחטאלחתפ
.תכרעמהיביכר

AdBlue®טולקלשיהצוחהלזונש
ןפואבקלסלוםיאתמלוביקילכתועצמאב
.הביבסליתודידי

.הייתשילכמב®AdBlueאלמלןיא

ןוויכהצוחהלזונש®AdBlueבגנלשי
.הקלחהלהרומחהנכסהווהמאוהש

הלכמבטלקנש®AdBlueריזחהלןיא
AdBlue®.

םירוזאםייקנםימהברהבףוטשלשי
.®AdBlueםהבעגנש

ובטרנשםידגבדימףילחהלהבוח
.רמוחהמ

ףוטשלהבוחםייניעבעגמלשהרקמב
שיךרוצהתדימבו,םימהברהםעדימ
.םייניעאפורתרזעלתונפל

וליפאואהפלרדח®AdBlueשםא
םימםעדימהפהתאףוטשלשי,עלבנ
.םימהברהתותשלןכמרחאלוםייקנ

תונפלשי,םירבועםניאםישוחימהםא
.אפורהתרזעל

M54.00-1860-71

סלפמלעיגמ®AdBlueהסלפמרשאכ
גצב)1(למסהקלדיי,תיברזרהתומכה
אלמלריכזהלידכ)2(הבוהצהעדוהםע

AdBlue®הסלפמתא.בורקהקולדתב
AdBlue®3(קלדהדמבאורקלןתינ(.

הרקמבואקיר®AdBlueהלכמשהרקמב
גוסמהטילפהיזגרוהיטתכרעמבהלקתלש

BlueTec®,האר(םיאתמלמסגצבעיפוי
,ךכלףסונב.הבוהצהעדוהםעדחיב)רויא

תקלודואתבהבהמיוויחהתוירונתרושב
יזגרוהיטתכרעמלשהלקתהיוויחתירונ
יחרכההזהרקמב.)SCRתכרעמ(הטילפה
.הלקתהתאןקתלוא®AdBlueדימאלמל
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לועפת

®AdBlueלועפתרמוח

®AdBlueלועפתרמוח

AdBlue®רסח,ליעראל,קילדאללזונאוה
.םימבסיסמוחירועבצ

:תוריהז

DINןקתב®AdBlueבקרוךאשמתשה
70070/ISO םיפסותףיסוהלרוסא.22241

.םידחוימ

:תוריהז

םיחטשמבעגונ®AdBlueהקולדתהתעבםא
דימףוטשלשי,םוינימולאיחטשמבואםיעובצ
.םימבהלאםיחטשמ

AdBlue®תוהובגתורוטרפמטב

:הרעה

ןמזךשמללכמבםמחתמ®AdBlueהםא
50מההובגהרוטרפמטלךורא °C)המגודל
לולע®AdBlueה,)הרישישמשתנירקבקע
.הינומאידאוררחתשיךכבקעוקרפתהל

:הרעה

תעבןכל.ףירחינייפואחירשיהינומאידאל
רהזיהלשי®AdBlueלכמהסכמתחיתפ
םימרוגהינומאידא.הינומאידאתפיאשמ
ידא.המישנהיכרדבוםייניעב,רועבםייוריגל
םיליערתויהלםילוכיהזכזוכירבהינומא
!תואירבלקזנםורגלו

AdBlue®תוכומנתורוטרפמטב

:הרעה

AdBlue®11לשהרוטרפמטבאפוק °C
םומיחןקתהבלעפמבדיוצבכרה.בוריקב
תרשפאתמךכלתודוה.®AdBlueהלשםדק
תוכומנתויפרוחתורוטרפמטבםגהלעפה
11מ °C.

םידחוימ®AdBlueיפסות

:תוריהז

םעםהשלכםידחוימםיפסותבברעלןיא
AdBlue®.תאללדלןיאAdBlue®זרבימב,

יזגרוהיטלתכרעמהסרהלםורגללולערבדה
יזגרוהיטתכרעמלומרגנשםיקזנ.הטילפ
םילטבמםימ/ףסונףסותתפסוהבקעהטילפה
.תוירחאהתא

®AdBlueלשןוסחא

:תוריהז

לוביקילכבקרוךא®AdBlueןסחאלשי
)CrNi(לקינםורכלשהובגזוחאםעהדלפמ
לעםינועה)MoCrNi(לקינםורכןדבילומוא
DINןקתהתושירד EN100881/2/3.םילכמ
תוליכמהתוגוסגסמ,תשוחנמםירצוימה
תונוולוגמואתוטושפתודלפמןכומכותשוחנ
.®AdBlueןוסחאלםימיאתמםניא AdBlue®
תאסמהללולעהלאכםילכמבןסחואמה
יזגרוהיטתכרעמבסורהלולכמהתכתמ
יזגרוהיטתכרעמלומרגנשםיקזנ.הטילפה
ןוסחאילכמלשםיסמומםיביכרבקעהטילפה
.תוירחאהתאםילטבמ

®AdBlueלשקוליס

:הרעה

.קוחלםאתהב®AdBlueקלסלשי

®AdBlueהןויקינ
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לועפת

®AdBlueיולימ

:הרעה

לשמל,לכמהמ®AdBlueהתביאשרחאל
רחאמ,לכמלותואריזחהלןיא,ןוקיתתעב
.חטבומוניארבכלזונהןויקינש

®AdBlueיולימ

:הרעה

וא®AdBlueלכמברלוסלשגגושביולימ
םיינכטםיעצמאבקעירשפאוניאךפהל
.םינוש

:הרעה

תכירצמ3%כאיה®AdBlueהתכירצ
לכמתאםגאלמלץלמומקולדתלכב.רלוסה
.®AdBlueה

:תוריהז

DINןקתב®AdBlueבקרוךאשמתשה
70070/ISO םיפסותףיסוהלרוסא.22241

.םידחוימ

:תוריהז

םיחטשמבעגונ®AdBlueהקולדתהתעבםא
דימףוטשלשי,םוינימולאיחטשמבואםיעובצ
.םימבהלאםיחטשמ

:הרעה

AdBlue®11לשהרוטרפמטבאפוק °C
םומיחןקתהבלעפמבדיוצבכרה.בוריקב
תרשפאתמךכלתודוה.®AdBlueהלשםדק
תוכומנתויפרוחתורוטרפמטבםגהלעפה
11מ °C.

M54_30-0105-71

לש)12(ןצחלהלעתורזוחתוציחלץחל
.גצב®AdBlueתגצהלדעהדנדנהגתמ
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לועפת

®AdBlueיולימ

M47_00-0073-71

.םיזוחאבגצומ®AdBlueהיאלמ

M47_00-0068-71

סלפמלהעיגמ®AdBlueהתומכשעגרב
"RES"העדוההגצות,תיברזרהתומכה
םדקהבאולמלשייכריכזהלידכגצב

AdBlue®. "RES"םיבהבהמ"%"ו
.ןיגוריסל

:הרעה

.הבוהצהעדוהגהנהלבקיןכינפל

M47_00-0069-71

עיפוי,ןקורתה®AdBlueלכמםא
בהבהת,ךכלףסונב."%0"הגוצתב
רוהיטתכרעמלשהלקתיוויחתירונ
תרושב)SCRתכרעמ(הטילפהיזג
דימאלמלשיהזהרקמב.יוויחהתוירונ

AdBlue®.

:הרעה

.הבוהצהעדוהגהנהלבקיןכינפל
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לועפת
לזידלםיקיקלחןנסמ

:הרעה

יזגרוהיטתכרעמבהלקתלשהרקמב
יוויחתירונקלדית®BlueTecגוסמהטילפה
הטילפהיזגרוהיטתכרעמלשהלקתה
.יוויחהתוירונלגרסב)SCRתכרעמ(

M47_00-0071-71

,®AdBlueלכממתואלכלבקתמאלםא
."%"גצבעיפוי

M47_00-0070-71

.)1(לכמב®AdBlueאלמ

:הרעה

ןרסהינפלןימימואןקתומ®AdBlueהלכמ
לעמואימדקהןרסהינפלזכרמבואימדקה
.)םיכוליההתביתלעמזכרמב(ררגנהןרסה

לזידלםיקיקלחןנסמ

םינווחמהלולכמבהבוהציוויחתירונ
ןנסמלשתירשפאהמיתסינפמהעירתמ
.תולקתהגיצמולזידלםיקיקלחה

תולקתינפמןמזבעירתמבכרהבשחמ
הלעפהינפמואהטילפהתכרעמבתורושקה
.הניקתאל

ליבוהלהלולעהלאתועדוהמתומלעתה
הפלחהבךרוצלואעונמהקפסהבהתחפהל
.לזידלםיקיקלחהןנסמלשיופצהמתמדקומ

:הרעה

תבהבהמהאיגשתעדוההעיפומאלדועלכ
תמירגבידהיהישןכתייהמודאואבוהצב
לזידלםיקיקלחהןנסמלשיטמוטואשודיח
העיסנהמגודל(סמועהליפורפיונישתובקעב
.)ריהמשיבכב

:הרעה

החמומךסומלהנפהלקתלשהרקמב
הטילפיזגרוהיטלתכרעמהתקידבל

BlueTec®.
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לועפת
לזידלםיקיקלחןנסמ

!הנכס

םירצונ)הדימעבשודיח(ינדישודיחךלהמב
םורגתהלאםיזגלשהפיאש.הטילפיזג
קרבכרהתאדימעהלשיןכל.הלערהל
רורוואלעברוגסללחבואחותפםוקמב
.קיפסמ

!הנכס

)הדימעבשודיח(ינדיהשודיחהךלהמב
.טלפמהרוניצמםיטהולהטילפיזגםיטלפנ

.טלפמהרוניצמקיפסמקחרמלערומש
.תויווכלםורגלםילולעהטילפהיזגתרחא
רורוואותקיניתכרעמבשמתשהלאלשץלמומ
ךרדבתומיאתמןניאהזגוסמתוכרעמשןוויכ
תורוטרפמטבהטילפיזגםעהדובעלללכ
.הלאכ

!הנכס

שודיח(ינדיהשודיחהךלהמבשדפקה
הטילפהתכרעמןיבעגמרצווייאל)הדימעב
ירמוחואשביבשעןוגכ,םיקילדםירמוחל
לע,קלדתנחתבבכרהתאהנחתלא.הרעב
הטילפהיזג.םירוצקןגדתודשבואשביבשע
םירמוחלשהתצהלםורגלםילולעםיטהולה
.בכרהתפירשלוםיקילד

!הנכס

יזגתרוטרפמטשךכיונבטלפמהרוניצ
.דרויבצקבותיסחיתוריהמבתחפתהטילפה
.רחאטלפמרוניצןיקתהלרוסאןכל

תגרדלעיגמלזידלםיקיקלחהןנסמםא
הבוהציוויחתירונתקלדנ,תיטירקהמיסח

שורדיבכרהבשחמ.םינווחמהלולכמב
ינדיהשודיחה.ינדישודיחבליחתהלךממ
.רתויהלכלתוקד60דעו30כךרוא

:הרעה

קפסהבהתחפהלליבותהעדוההמתומלעתה
ןנסמלשיופצהמתמדקומהפלחהלועונמה
.לזידלםיקיקלחה

!הנכס

םתפיאשולזידלשחיפיקיקלחבהעיגנ
.תוומלםורגלתולולעותואירבלתונכוסמ
תאףילחהלךילעתוינכטתוביסמםא
םיש,ךמצעתוחוכבלזידלםיקיקלחהןנסמ
תונקתלותומיאתמהךסומהתויחנהלבל
תכסמותופפכשבל.הדובעבתוחיטבה
םותסלזידלםיקיקלחןנסמזוראורוגס.קבא
שי.ותאצוהרחאלדימתירוקמההזיראב

ןפואםושבו,םותסלזידלםיקיקלחןנסמןמסל
.רדחביולגותואחינהלןיא

שודיח(ינדיהשודיחהתלעפהןפוא
ןיוצמלזידלםיקיקלחהןנסמלש)הדימעב
ןנסמלשינדישודיח"הנשמהקרפב
."לזידלםיקיקלחה
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לועפת
לזידלםיקיקלחןנסמשודיח

לזידלםיקיקלחןנסמשודיח

:תויצקנופ

םיקיקלחהןנסמלשיטמוטואשודיח
לזידל

ןנסמלשיטמוטואהשודיחהלשהתבשה
לזידלםיקיקלחה

םיקיקלחהןנסמלשיטמוטואשודיח
לזידל

"םיקיקלחןנסמ"הקוריהיוויחהתירונםא
ןמיסוהז,םינווחמהלולכמבתקלדנ

ןנסמלשיטמוטואשודיחעצבתמש
.לזידלםיקיקלחה

:הרעה

יאנתלכרשאכקרלעפוייטמוטואהשודיחה
ןמשתרוטרפמטןוגכ,םימייקתמהלעפהה
עונמהשכוקיפסמההובגהטילפיזגועונמ
.לעופ

:הרעה

הלעפההיאנתמדחאשודיחהךלהמבםא
ינפליוויחהתירונהבכת,דועםייקתמוניא
.קספוישודיחהוןמזה

:הרעה

לכרשאכיטמוטואןפואבשדחמליחתיאוה
העיסנהתקספה.בושםיאלמתמםיאנתה
"םיקיקלחןנסמ"הקוריהיוויחהתירונשןמזב

.שודיחהלשןמזהךשמתאךיראתתקלוד

:הרעה

הטילפעונמלשרדנהתאשודיחהךלהמבםא
הסינכבקעהמגודל,םיטהולהטילפיזגלש
שודיחהתאתיבשהללכות,הנכסרוזאל
.יטמוטואה

לשיטמוטואהשודיחהלשהתבשה
לזידלםיקיקלחהןנסמ

M54.25-0136-71

עונמלשרדנהתאשודיחהךלהמבםא
המגודל,םיטהולהטילפיזגלשהטילפ
תיבשהללכות,הנכסרוזאלהסינכבקע
תאליעפהלהיהיןתינאלזא.שודיחהתא
עצבתמםאו,ינדיהויטמוטואהשודיחה
.קספויאוהשודיח

.הטמל)1(ןצחלהלעץחלךכםשל
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לועפת
לזידלםיקיקלחהןנסמלשינדישודיחתלעפה

:הרעה

רשאכ.קולדתאלןצחלביוויחהתירונ
יוויחהתירונקולדתהליעפשודיחהתתבשה
םינווחמהלולכמב"םיקיקלחןנסמ"בוהצה
.תופיצרב

:תוריהז

תפוקתךשמלקרשודיחהתתבשהתאלעפה
,שודיחהתתבשהתאתלעפהםא.הנכסה
לששדחמהענתהרחאלםגרמשייהזבצמ
.עונמה

:הרעה

םתסיהללולעלזידלםיקיקלחהןנסמךכבקע
.תוריהמב

M54.25-0136-71

בושץחל,התבשההתאלטבלךנוצרבםא
.)1(ןצחלהלע

:הרעה

לולכמב"םיקיקלחןנסמ"הבוהצהיוויחהתירונ
.הבכתםינווחמה

םיקיקלחהןנסמלשינדישודיחתלעפה
לזידל

הווהמוניאשםוקמבבכרהתאדמעה
.עונמהתאםמודתלאוהעונתלהנכס
םירטמ2תוחפללשקחרמלערומש
םירמוחמואםירחאםימצעמוםיבכרמ
.םיקילד

:הרעה

תגרדלעיגמלזידלםיקיקלחהןנסמםא
המיאתמיוויחתירונקלדית,תיטירקהמיסח

גיציבכרהבשחמ.םינווחמהלולכמב
ליחתהלךילעשןייצלידכ,בוהצםיעוריאןולח
60דעו30כךרואינדיהשודיחה.ינדישודיח
.רתויהלכלתוקד

.היינחהםלבתאבלש

.Nקרסךוליהלרבעה

.קלדהתשוודמלגרהתאדרוה
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לועפת
קלדהתכרעמבהלקתתועדוה/לועפתתועדוה

.הליעפםא,שודיחהתתבשהתאלטב

:הרעה

שודיחהלשהתבשה"הארךכםשל
."יטמוטואה

הלעמל)1("ינדישודיח"ןצחלהלעץחל
.תוינש3כךשמל

:הרעה

תרוטרפמטשיאנתבקרליחתיינדיהשודיחה
ה,קיפסמההובגהטילפהיזגועונמהןמש

AdBlue®ירמגלהניקתתכרעמהואפקאל.

"םיקיקלחןנסמ"הקוריהיוויחהתירונ
עונמהתוריהמוםינווחמהלולכמבתקלדנ
.תרבגומ

יוויחהתירונהבכתשודיחהםויסרחאל
םינווחמהלולכמב"םיקיקלחןנסמ"
ד"לסלהרזחבךמנותעונמהתוריהמו

.קרס

:הרעה

האצוהתובקעביטמוטואןפואבקספוישודיחה
תלעפהואהיינחהםלברורחש,קרסךוליהמ
ןצחלהלעהציחלבשודיחהלשהתבשהה
.הטמל"שודיחתתבשה"

:הרעה

עונמהתוריהמדרתשודיחהתקספהרחאל
.קרסד"לסל

:הרעה

הלעפההיאנתלכשיאנתבקרליחתישודיחה
יזגואעונמןמשתרוטרפמטןוגכ,ואלמתה
שרודבכרהבשחמםא.קיפסמההובגהטילפ
הרוטרפמטהרשאכינדישודיחעצבלךממ
ינפלדועשודיחבליחתהלשי,הכומנץוחב
אללבכרהתאםמודתםא.בכרהתממדה
רחאלקרינדיהשודיחבליחתהללכות,שודיח
תאהנחתםא.בכרהלשתוממחתההבלש
לכות,אפקי®AdBlueהושודיחאללבכרה
הרשפהןמזרחאלקרינדיהשודיחבליחתהל
.תוקד60דעלש

תכרעמבהלקתתועדוה/לועפתתועדוה
קלדה

קלדהלשתיברזרתומכ

לכמהתלוביקמ14%כמךומנקלדהיאלמ

®AdBlueתומכ

סלפמלעיגמ®AdBlueהסלפמרשאכ
גצהלעהזלמסעיפוי,תיברזרהתומכה
אלמלריכזהלידכהבוהצהעדוהםעדחיב

AdBlue®בורקהקולדתב.

:הרעה

תועצמאב®AdBlueהסלפמתאאורקלןתינ
.)ימצעןוחבא(OBDה
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לועפת
קלדהתכרעמבהלקתתועדוה/לועפתתועדוה

הטילפהיזגרוהיטבהלקת

יזגרוהיטתכרעמבהלקתלשהרקמב
יוויחהתירונקלדית)SCRתכרעמ(הטילפה
.יוויחהתוירונלגרסב"הלקת"

!הנכס

ךרוצלOMNIplusהשרומךסומלדימהנפ
.הלקתהןוקית

הטילפהיזגרוהיטתכרעמבהלקת

יזגרוהיטתכרעמבהלקתלשהרקמב
,רתומהלעמNOxיכרעלשיוויח(הטילפה
לכמרשאכוא)NOxןשייחןקתומרשאכ

AdBlue®הלקת"יוויחהתירונבהבהת,קיר"
תעדוההעיפומםא.יוויחהתוירונלגרסב
אלמלשי,קיר®AdBlueלכמבקעהלקת
,קיר®AdBlueהלכמםא.®AdBlueדימ

ןפואברתויםדקומבלשברשיאגהנהזא
."®AdBlueתומכ"יוויחהתאינדי

!הנכס

השרומךסומבדימןקתלשיNOxתלקת
OMNIplus.

בכרילכבקר(עונמהטנמומתתחפה
)NOxןשייחבםידיוצמה

M54_30-0143-71

יכרעלשיוויח(NOxתלקתלשהרקמב
NOxטנמומתתחפההיהת)רתומהלעמ

תמייקהזבצמב.60%כלשעונמהלש
,הטילפהיזגיוקינתכרעמבהלקתםג
ןווחמ,בהבהתהלקתיוויחתירונרמולכ

לכמאיההביסהםא.קולדיםודאהבצמה
AdBlue®תומכ"העדוההםגעיפות,קיר
AdBlue®".דימאלמלשיAdBlue®לכמב.

!הנכס

השרומךסומבדימןקתלשיNOxתלקת
OMNIplus.
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לועפת

םימלבהתכרעמלתוחיטבתוארוה

םימלבהתכרעמלתוחיטבתוארוה

:תוריהז

הרהזאתגצומםינווחמהלולכמברשאכ
הלולע,םימלבהתכרעמיבגלהבוהצ
גהנ.תונתשהלבכרהלשהמילבהתוגהנתה
ירשפאהםדקהבהנפ.דואמהברתוריהזב
ןוקיתךרוצלOMNIplusהשרומךסומל
.הלקתה

!הנכס

הלקתיבגלהמודאהרהזאתגצומםא
המילבהתוגהנתההנתשת,םימלבהתכרעמב
ךראתיהשוודהךלהמשןכתיי.בכרהלש
םילגלגתליענינפמהנגהה.המילבתעב
ךות(דימבכרהתארוצעלהבוח.תתבשומ
הנפ.ותיבשהלו)העונתהבצמבתובשחתה
ןוקיתךרוצלOMNIplusהשרומךסומלדימ
.הלקתה

הריצעוהמילב

,תוכוראתודיריבתכשוממהעיסנךלהמב
עונמהלשהמילבהחוכתאלצנלשי

שי.רתויךומנךוליהלהפלחהידילע
תיחפהלידכ,הטאההימלבבשמתשהל
.תורישהימלבלעסמועהתא

:הרעה

ימלבתאהקזוחבליעפהליחרכהללכךרדב
.הנכסלשהרקמבקרתורישה

!הנכס

תאליעפהליחרכה,בכרהתאםיבזוערשאכ
חינהלשי,דרומבואהלעמב!היינחהםלב
תזוזתתעינמלםילגלגלתחתמהריצעידס
)םילגלגהתא(הגההתאתונפהלו,בכרה
!הפשהןבאיפלכ

גתמתועצמאבעונמהתאםמודלשי
.הענתה/התצהה

הליענתעינמםעהמילב

תשוודלעץוחללשיהנכסהרקמב
חיטבהלןתינךכ.ףוסהדעםימלבה
תיבטימהטאהוםילגלגהלכלשתוסיו

.בכרהלש

לעםגץוחללשיקלחשיבכלעהעיסנב
אלעונמהתמילבשידכ,דמצמהתשווד
.ABSהתרקבלעעיפשהללכות

:הרעה

טאמהקתונמABSתכרעמלשתוסיוךלהמב
.יטמוטואןפואב

!הנכס

תקפסמשםילגלגהתליענינפמהנגהה
ךרוצהמגהנהתאתרטופהניאABSתכרעמ
העונתהיאנתלםאתומהןפואבבכרבגוהנל
לולסמהלעהרימשהתלוכי.שיבכהיפואלו
ויהיהמילבתעבבכרהלשיוגיההרשוכו

תעינמלתכרעמה,תאזםע.רתויםיבוט
תאלטבלהלוכיהניאםילגלגהתליענ
ואידמןטקקחרמתרימשלשתוכלשהה
!םילוקיעבידמהריהמהעיסנ
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לועפת

היינחהםלברורחש/תלעפה

!הנכס

רורגהלולע,ABSאללרורגםעםיעסונרשאכ
הרקמב!האלמהמילבתעבידמקזחםלביהל
!תוארמברורגהרחאבוקעלגהנהבייח,הזכ
ןכלו,יוגיההרשוכלערמושABSםעסובוטוא
!בכרהתוביצילערומשלגהנהלוכי

היינחהםלברורחש/תלעפה

:הרעה

6.4דע5.8לשהלעפהץחל:םדקומיאנת
תוחפלרב

!הנכס

בכרהשכקרהיינחהםלבתאליעפהלשי
היינחהםלבתאליעפהלהבוח!הדימעבצמב
דרומבואהלעמב!גהנהבשומתביזעינפל
תעינמלםילגלגלתחתמהריצעידסחינהלשי

ןבאיפלכםילגלגהתאבבוסלו,בכרהתזוזת
!הפשה

M42_20-0003-01

בצמל)1(היינחהםלבתידיתאדרוה
"A"ספתיהל"תידילחנהו".

!הנכס

ךרוצל!אלמןפואבהספתנתידיהםאקודב
,"B"רורחשהןוויכבתידיהתאץחלהקידבה
תידיהתליענרורחשתעבטתאךושמלילבמ
רומאהניאתידיה.הליענהעקשךותמ)2(
!זוזל

הלעפההתעב(התעלעפומהיינחהםלב
.)ריווארורחששערעמשיי
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לועפת

היינחהםלברורחש/תלעפה

M54.00-1862-71

.קולדת)8(יוויחהתירונ

הליענהרורחשתעבטתאהצוחהךושמ
יפלכ)1(היינחהםלבתידיתאהטהו)2(
."B"בצמלהלעמ

עומשלןתינ(ררחושמהיינחהםלבהתע
.)ריוואיולימשער

M54.00-1862-71

.הבכת)8(יוויחהתירונ

:תוריהז

ץחל,היינחהםלבלשקלחרורחשגישהלידכ
םא.תוחפלרב6.4תויהלבייחהקפסאה
)8(יוויחהתירונ,יקפסמהקפסאץחלתורמל
הלקתתמייק,תיבכהניאהיינחהםלבלש
רורחשלגעמבקוידרתילואיציפקהאתב
OMNIplusהשרומךסומלהנפ.םוריחה
!םימלבהתכרעמתקידבךרוצל

:הרעה

היינחהםלברשאכהתצההגתמקותינ
.ףיצרהרהזאלילצתעמשהלםורגיררחושמ
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לועפת
המילבהילגעמינשלשלשכלשהרקמבםוריחתמילב

ינשלשלשכלשהרקמבםוריחתמילב
המילבהילגעמ

!הנכס

תאתנכסמ2ו1המילבהילגעמבהלקת
.בכרהלשהעיסנהוהלעפההתוחיטב
בצמבתובשחתהךות(דימבכרהתארוצע
OMNIplusהשרומךסומלדימהנפ.)העונתה
.םימלבהתכרעמתקידבךרוצל

:הרעה

2ו1המילבהילגעמבהלקתלשהרקמב
תועצמאבםוריחתמילבבכרהתאםולבלןתינ
.היינחהםלבתידי

M42_20-0003-01

םיבלשבהיינחהםלבתידיתאזזה
,יוצרהבצמבהתואקזחהו"A"ןוויכב
יטמוטואןפואברוזחתאיהתרחאשןוויכ
."B"רורחשהבצמל

!הנכס

םלבתועצמאבםוריחתמילבעוציבתעב
תוספתיהתאעונמלדיפקהלשי,היינחה
דפקה.היינחהבצמבהיינחהםלבתידי
)1.1(הליענהרורחשתעבטתאקיזחהל
.ררחושמהבצמב

םילגלגהידילעקרםלבייבכרה
.םיירוחאה

:הרעה

םיירוחאהםילגלגהתליענתאעונמלידכ
תאזיזהלןתינ,המילבהתמצעתאתסוולו
.הגרדהבהטמיפלכ)1(היינחהםלבתידי

!הנכס

,לעפומהיינחהםלברשאכ!הנואתתנכס
לועפלשי.הליעפהניאABSהתכרעמ
,הקלחךרדינפלעדחוימבהברתוריהזב
.לעניהלםילולעםיירוחאהםילגלגהשרחאמ
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לועפת
)ESP(תינורטקלאהתוביציהתרקבתתבשה

תינורטקלאהתוביציהתרקבתתבשה
)ESP(

:הרעה

העיסנבהזיחאתויעבבןיחבמהתאםא
רבעמבואהקלחהתעינמלתוארשרשםע
לוחתוסוכמםיכרדןוגכ(תולולסאלםיכרדב
.ESPתכרעמתאתובכלץלמומ,)ץחוא

!הנכס

היובכESPתכרעמרשאכ!הנואתתנכס
לולעבכרה,םיררחתסמםיענומהםילגלגהו
!הטילשאללעונלליחתהל

M54.25-0137-71

.)ESP")1תתבשה"ןצחללעץחל

)FDR(בכרהתקימנידתרקבתכרעמ
.ודקפתיאלהזיחאהתרקבתכרעמו
.תקלודESPהלשהבוהצהיוויחהתירונ

:הרעה

רחאלואןצחלהלעתפסונהציחלרחאל
,התצההגתמלששדחמהלעפהוקותינ
.הליעפבושהיהתESPתכרעמ
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לועפת
(BS)םימלבהתכרעמ

(BS)םימלבהתכרעמ

:הרעה

תרקבמ)BS(תינורטקלאהםימלבהתכרעמ
לשהלועפהימוחת.בכרהתמילבתא
,)ABS(םילגלגתליענתעינמלתכרעמה
תוביציהתרקב,)TCS(הזיחאהתרקבתכרעמ
העיסנהתלחתהתעינמ,)ESP(תינורטקלאה
םימלבהתכרעמבםיבלושמהנחתהםלבו
)BS(.לשרתויהריהמהמילבגישהלןתינךכ
ןפואבקלוחמהמילבהחוכו,םילגלגהימלב
תאליעפהלןתינ.םינרסהמדחאלכליבטימ
יטמוטואןפואב)טאמ/עונמלב(הטאההימלב
ימלבבוליש(םלבהתשוודלעהציחללע
.)הטאהה

:הרעה

TCS,ESP,הטאהםלבבולישוהנחתםלב
.דחוימרוזבאםה

M54_30-0120-71

םימלבהתכרעמבהלקת:הלקתיוויח
יוויחךרדהגוצתבגצותתינורטקלאה
"BS")1(.

!הנכס

םילוכיםימלבהובכרהתוגהנתהינייפאמ
עס,הבוהצהעדוהתגצומםא.תונתשהל
OMNIplusהשרומךסומלהנפ.תוריהזב
םודאןומיסעיפומםא.הלקתהןוקיתךרוצל
ךות(תירשפאהתוריהמבבכרהתארוצעלשי

ךסומלעידוהלו)העונתהבצמבתובשחתה
.OMNIplusהשרומ

:הרעה

בצמהיוויחתירונריאתהלקתהתרמוחיפלע
םודאבABSהיוויחתירונםגךרוצההרקמבו

.יוויחהתוירונספבבוהצבוא

םיקדובהםינשייחםיאצמנלגלגלכב
.םלבהתודיפרתקיחשתאתופיצרב

ןטקיבועלהקחשנםלבתדיפררשאכ
הגוצתבהמיאתמהעדוהעיפות,ידמ
.)"לועפת"קרפההאר(

!הנכס

םילוכיםימלבהובכרהתוגהנתהינייפאמ
השרומךסומלהנפ.תוריהזבגהנ.תונתשהל

OMNIplusהלקתהןוקיתךרוצל.
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לועפת
(ABS)םילגלגתליענתעינמלתכרעמ

(ABS)םילגלגתליענתעינמלתכרעמ

:הרעה

תענומ)ABS(םילגלגתליענתעינמלתכרעמה
,ךרדהגוסבתולתילב,םילגלגהלשהליענ
.הכילהתוריהממלחהתלעופו

!הנכס

תשוודלעץוחללשי,הנכסלשהרקמב
םילגלגהלכשחטבויךכ.ףוסהדעםימלבה
.בכרהלשתיבטימההטאההגשותוורקובי

לעםגץוחללשיקלחשיבכלעהעיסנב
לכותאלעונמהתמילבשידכ,דמצמהתשווד
.ABSהתרקבלעעיפשהל

!הנכס

תקפסמשםילגלגהתליענינפמהנגהה
ךרוצהמגהנהתאתרטופהניאABSתכרעמ
העונתהיאנתלםאתומהןפואבבכרבגוהנל
לולסמהלעהרימשהתלוכי.שיבכהיפואלו
ויהיהמילבתעבבכרהלשיוגיההרשוכו

תעינמלתכרעמה,תאזםע.רתויםיבוט
תאלטבלהלוכיהניאםילגלגהתליענ
ואידמןטקקחרמתרימשלשתוכלשהה
!םילוקיעבידמהריהמהעיסנ

.התצההגתמתאלעפה:דוקפתתרוקיב

M54.00-1864-71

ךשמל)3(הגוצתבקלדיתABSתירונ
.תוינש2כ

!הנכס

ואתוינש2כרחאלוקלדיהלהכירצתירונה
םא.תובכלהכירצאיהעוסנלליחתתשרחאל
ךלהמבתקלדנאיהשואתיבכאלתירונה
םגו(םילגלגהתליענתעינמשןכתיי,העיסנה
עס.ןיקתןפואבולעפיאל)TCSתכרעמ
Omniplusהשרומךסומלהנפותוריהזב
.הלקתהןוקיתךרוצל

M54.00-1865-71

םילעונוםילעפומהטאההימלברשאכ
,ירוחאהןרסברתויואדחאלגלג
תאיטמוטואןפואבקתנתABSתכרעמ
ימלב"לשיוויחהתירונ.הטאההימלב
גתמדועלכהבכתאל)10("הטאהה
.לעפומהטאההימלב
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לועפת
)דחוימרוזבא((TCS)הזיחאתרקבתכרעמ

רוזבא((TCS)הזיחאתרקבתכרעמ
)דחוימ

:הרעה

אלל,תענומ(TCS)הזיחאהתרקבתכרעמ
םילגלגהרורחסתא,שיבכהתוכיאבתולת
ךלהמבואהעיסנתלחתהתעבםיענומה
.הצאה

!הנכס

הניאהזיחאהתרקבתכרעמ!הנואתתנכס
תאםיאתהלךרוצהמגהנהתאתררחשמ
רשאכ.העונתהוךרדהיאנתלהגיהנהןפוא
לולעבכרה,תקתונמהזיחאהתרקבתכרעמ
.םיענומהםילגלגהלשרורחסבקעקילחהל

M54.00-1861-71

גתמתאלעפה:יוויחהתירונתקידב
.התצהה

הכירצו)9(תקלדנ"TCS"יוויחהתירונ
.תוינש2כרובעכתובכל

םיליחתמםיענומהםילגלגהםא
,םידדצהינשבואדחאדצבררחתסהל
ןפואבהלועפלTCSהתכרעמסנכית
.יטמוטוא

.תקלדנ)TCS")9"יוויחהתירונ

דצבםיבבותסמםיענומהםילגלגהםא
.יטמוטואןפואבומלבייםה,דחא

ינשבםיבבותסמםיענומהםילגלגהםא
קפסהיטמוטואןפואבתחפוי,םידדצה
.עונמה

:הרעה

לשטוישהתרקבתכרעמתאליעפהלןתינאל
טוישהתרקבתכרעמםא.םימלבהואעונמה
תוברעתהרחאלותבשותאיהתלעפומהתייה
.שדחמלעפותTCSה

ןצחלץחל:TCSתכרעמקותינןפוא
"TCS".

!הנכס

,תקתונמהזיחאהתרקבתכרעמרשאכ
םילגלגהלשרורחסבקעקילחהללולעבכרה
.םיענומה

.תבהבהמ)TCS")9"יוויחהתירונ
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לועפת
)דחוימרוזבא(הנחתםלב

M54.00-1861-71

."TCS"ןצחללעבושץחל

תירונ,הזיחאתרקבתכרעמםעהעיסנ
.תובכלהכירצ)TCS")9"יוויחה

:הרעה

,שדחמותענתהועונמהתממדהרחאל
תרקבתכרעמיטמוטואןפואבשדחמתלעפומ
.(TCS)הזיחאה

)דחוימרוזבא(הנחתםלב

גתמהתועצמאבלעפומהנחתהםלב
.םינווחמהחולב

:הרעה

הכומנהנחתהםלבלשסוחדהריוואהתכירצ
תונחתבןכל.היינחהםלבלשוזלהאוושהב
.הנחתהםלבבשמתשהלףידע

:תוריהז

.הנוחבכרהשכקרהנחתהםלבתאלעפה

!הנכס

הבוח,גהנהבשומתביזעינפל!הנואתתנכס
תיינחהךרוצל!היינחהםלבתאליעפהל
םא.היינחהםלבתאךושמלהבוחבכרה
חטבאלשי,)דרומבואהלעמבהמגודל(ץוחנ
תועצמאבםגתורדרדיהינפמבכרהתא
ינבאןוויכלםילגלגהתאבבוסלוהריצעידס
.הפשה

M54.00-1867-71

:ליעפהנחתםלבשכבכרהבצמ

םינווחמהלולכמב)14(יוויחהתירונ
.תקלוד

ןפואבםימלבנםילגלגהימלבלכ
.רב2.0לשץחלביטמוטוא
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לועפת
)דחוימרוזבא(העיסנתלחתהתעינמםעהנחתםלב

העיסנתלחתהתעינמםעהנחתםלב
)דחוימרוזבא(

!הנכס

תלחתהתעינמבשומישיאלשהאצותה
תויהלהלולעקוחהיפלעשרדנכהעיסנה
םישנאםילולעךכבקע.בכרהלשתורדרדיה
ינפלןכל.השונאואהשקהרוצבעצפיהל
תביזעינפלןכו,ותממדהועונמהתענתה
םלבתאבלשלדימתדפקה,גהנהבשומ
תלחתהתעינמבשמתשהלרוסא.היינחה
חיטבהלידכואבכרהתריצעםשלהעיסנה
םלבתאבלשלשי.רדרדיהלליחתיאלש
לעבדרומבואהלעמבהריצעתעבהיינחה
ואהלעמבתונחתבןכו15%מלודגעופיש
.15%מלודגעופישלעבדרומב

:הרעה

תלחתהתעינמםעהנחתםלב"בשומישה
אלא,דבלב"הנחתםלב"מהנושוניא"העיסנ

גתמהתלעפה.רתויתובחרולשתויצקנופהש
אלאםילגלגהימלבלכתאהליעפמקראל
לעהציחלבעונמהתוריהמיונישתענומםג
.קלדהתשווד

:הרעה

תעינמםעהנחתםלב"היצקנופהלשהלעפה
)בכרמהןרצילםאתהב("העיסנתלחתה
תלדןוגכ(םירחאםיביכרידילעםגןכתית
.)ןעטמאתתלדואבכר

:הרעה

תויהלבייחהעיסנתלחתהתעינמםעבכר
.םוריחרורחשגתמבדיוצמ

M54.00-1867-71

רשאכקרקתונייטמוטואההנחתהםלב
רחאל,לשמל(ולשהלעפההיאנתולטובי

לעתצחלו)םיעסונהתותלדתריגס
.קלדהתשווד

.תובכלתבייח)14(יוויחהתירונ

םלבבצמבםוריחקותינגתמתלעפה
.יטמוטואהנחת

ןתינ)ינכטםגפןוגכ(םוריחירקמב
ידכםוריחהרורחשגתמבשמתשהל
."יטמוטואההנחתהםלב"תאקתנל
.ךכבקעלבגומהיהיהעיסנהךשמה
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לועפת
םימלבהתכרעמלשהקפסאהיצחל

!הנכס

תותלדלכשאדו,םוריחהגתמתלעפהינפל
גהנ.תורוגסןעטמהיאתתותלדוםיעסונה
דפקהבכרהתדמעהרחאלו,ריהזןפואב
דועןתינאלשרחאמ,היינחהםלבתאםלשל
גתמהתועצמאבהנחתהםלבתאליעפהל
ךסומלירשפאהםדקהבהנפ.םינווחמהחולב
.הלקתהןוקיתךרוצלOMNIplusהשרומ

ךושמוגתמההסכמתאםרה:הלעפה
גתמהתרזחה.בוהצהןיפהתאהצוחה
ןיפהתאהמינפףוחד:קתונמבצמל
.הסכמהרוגסובוהצה

םימלבהתכרעמלשהקפסאהיצחל

:הרעה

ץחלשורדבכרהלשיתוחיטבלועפתךרוצל
ריוואהץחלילגעממדחאלכבקיפסמריווא
ינכרצלגעמבו)רב10(םימלבהתכרעמלש
הנשמהינכרצלכמ.)רב8.5(הנשמה
1המילבהילגעמילכמשרחאלקראלמתי
ימלברובעשורדהריוואהץחל.ואלמתי2ו

.רב10אוהתורישה

M54.00-1863-71

ולשהקפסאהץחלשהמילבהלגעמ
תירונתועצמאבגצוי,רתויךומנהאוה
הגוצתב.)2(וא)1(המיאתמהיוויחה
.הזהמילבלגעמלשץחלההאריי)3(
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לועפת
םימלבהתכרעמלשהקפסאהיצחל

M54.00-1866-71

1המילבהלגעמבהקפסאהיצחלרשאכ
לגעמבוארב6.8לתחתמםידרוי2וא
עיפות,רב5.5לתחתמהיינחהםלב
STOPתירונםעדחיבהמודאהעדוה
.)5(םימלבבלשכליוויחהתירונו

!הנכס

בצמבתובשחתהךות(דימבכרהתארוצע
OMNIplusהשרומךסומלהנפ.)העונתה
.םימלבהתכרעמתקידבךרוצל

!הנכס

דמבוהרהזאלכהגוצתבהעיפומאלרשאכ
שוריפ,והשלכץחלאורקלןתינאלץחלה
בכרהתארוצע.ןשייחבהלקתשישרבדה
הנפ.)העונתהבצמבתובשחתהךות(דימ
תקידבךרוצלOMNIplusהשרומךסומל
.םימלבהתכרעמ

ההובגסוחדהריוואהתכירצרשאכ
תכרעמתלעפהרחאללשמל(
ןורמתידכךותבכרהתכמנה/תהבגה
העיסנבךישמהלרתומ)ןמזותואבבכרה
רחאלקר.התבכתירונהשרחאלקר
תרהזאהבכת,רב7.2לעהלועץחלהש
.הלקתה

ץחלרשאכקלדית)5(יוויחהתירונ
רוזבא(הנשמהינכרצלכמבריוואה
5.5לתחתמדרוי)ילנויצפואדחוימ
.רב

!הנכס

לשדוקפתבתולקתלםורגללולערבדה
ואתותלדהתכרעמ,ריוואהילתמתכרעמ
הנפ.תוריהזבגהנ.דמצמהתלעפהתכרעמ
תקידבךרוצלOMNIplusהשרומךסומלדימ
.סוחדהריוואהתכרעמ
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לועפת

הטאהימלבהלעפהתוארוה

הטאהימלבהלעפהתוארוה

:הרעה

אללרזעימלב(עונמימלבבדיוצמבכרה
הטאההימלב.)דחוימרוזבא(טאמו)הקיחש
גתמהידילע,ךרוצהיפלעהלעפהלםינתינ
האר(טוישהתרקבוהטאההימלבלבלושמה
,ךכלףסונב.)"גהנהתדמעלועפת"קרפה
תיטמוטואהלעפהלםינתינהטאההימלב
ימלבבוליש(םלבהתשוודתלעפהידילע
.)דחוימרוזבא()הטאהה

M54_00-0082-01

2.22.1בצמבאצמנבלושמהגתמהשכ
ימלב)בכרהטרפמלםאתהב()2.52.1(
.ולעפויהטאהה

M54.00-1865-71

ימלב"יוויחהתירונקלדיתהלעפההםע
.)10("הטאה

:תוריהז

רשאכתקלוד"הטאהימלב"יוויחהתירונםא
תאליעפהלןיא,"0"בצמבתאצמנתידיה
ךרוצלOMNIplusהשרומךסומלהנפ.טאמה
.הלקתהתקידב

.עיפוהליושעהזלמס,ןכומכ

46OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB



לועפת

הטאהימלבהלעפהתוארוה

עונמלבלשתוגרדיתשליעפהלןתינ
.)העובקתרעצמוטלפמםותסש(
תוריהמבהיולתעונמלבהתעפשה
עונמיבוביסתוריהמ(עונמהיבוביס
.)עונמהלשהובגהמילבקפסה=ההובג
קרעיפשהלליחתהללוכיעונמלבה
דעובשמתשהלןתינו,ד"לס900לעמ
בלםיש.ד"לס2300כלשתוריהמל
העפשההםוחתלעונמהיבוביסדמב
םוחתה(עונמלבהלשרתויבליעיה
.)בוהצה

:הרעה

)1תידיבצממ(עונמלבהתוגרדתלעפה
.העיסנהתרקבבםינושםימרוגבהיולת

M54.00-1865-71

תביתתנקתומשכ)דחוימרוזבא(טאמ
4בעצבתמהלעפהה:תינדיםיכוליה
.)2.2גתמהבצממלחה(המילבתוגרד

:תוריהז

תידיתאזזה,שורדההמילבהטנמומתגשהל
דעךושמתלא(הגרדהבבלושמהגתמה
תידיהתאךושמלרתומ.)תחאתבבףוסה
תאתיחפהלידכ.םוריחבצמבקרףוסהדע
לעתחאםעפבגלדלןתינ,המילבהטנמומ
.םיבלשהמכ

:הרעה

הניאקלדהתשווד:טאמהדוקפתלםיאנת
.ש"מק15מההובגהעיסנהתוריהמ,הצוחל

:הרעה

יבוביסםיכירצ,יברמהמילבטנמומתגשהל
תרוטרפמטשךכ,הובגהםוחתבתויהלעונמה
.ידמרתויהלעתאלעונמהרוריקלזונ

:טאמהלעהנגההתייצקנופ
לעמהלוערוריקהלזונתרוטרפמטשכ
טאמהתוליעפתחפותעבקנשלובג
לשהרוטרפמטמלחהו,יטמוטואןפואב

115°Cירמגלטאמהתלועפקספות.

,"טאמהתרוטרפמט"יוויחעיפויהגוצתב
.בהבהת)10("הטאהימלב"תירונו
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לועפת

הטאהימלבהלעפהתוארוה

!הנכס

לעפיאלואתחפומקפסהבלעפיטאמה
,רתויךומנךוליהלבלשובכרהתאטאה!ללכ
בכרהלשהעובקתוריהמלערומשלרשפאיש
.עונמהתמילבידילע

הציחלםעיטמוטואןפואבהבוכיטאמה
ABSתכרעמרשאכואקלדהתשוודלע
.תתסוומ

!הנכס

.דועםלובוניאטאמההזבצמב

!הנכס

ןפואבהבכיאלטאמהABSתלקתתגצומםא
תנכסתתסוומABSתכרעמרשאכיטמוטוא
!רורחס

,טאמהתאקתנלתורשפאןיארשאכ
."קתנתמאלטאמ"יוויחההגוצתעיפוי

!הנכס

לא.דואמהברתוריהזבגהנ!הנואתתנכס
השרומךסומלהנפ.טאמהתארתויליעפת

OMNIplusהלקתהןוקיתךרוצל.

M54_00-0082-01

תנקתומרשאכ)דחוימרוזבא(טאמ
הלעפהה:תיטמוטואםיכוליהתבית
בצממלחה(המילבתוגרד3תרשפאמ
.)2.3גתמה

:הרעה

הניאקלדהתשווד:טאמהתלועפלםיאנת
,)1D(בלושמהמידקהעיסנךוליה,הצוחל
.ש"מק3מההובגהעיסנהתוריהמ

:הרעה

הלעתאלםיכוליההתביתליעפטאמהשכ
.)ךוליהתאלעהתעינמ(אבהךוליהל

!הנכס

הטאההימלבשןמזבקלדהתשוודלעהציחל
,הטאההימלבתלועפתאתקתנמ,םילעפומ
.תלטבתמרתויהובגךוליהלבולישתעינמו

ךרעלעמהלועןמשהתרוטרפמטשכ
טאמהתלועפ,שארמעבקנשםיוסמ
.יטמוטואןפואבתנתוממ
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לועפת

עונמהלשהדובעהתועשתגצה

!הנכס

.תחפומהמילבהקפסה

עונמהלשהדובעהתועשתגצה

M54_30-0105-71

)12(ןצחלהלעתורזוחתוציחללעץחל
ןמשהסלפמטירפתתעפוהלדע,גתמב
"OEL"הגוצתב.

:הרעה

ןמשסלפמדמילעבםיבכרלקרףקת
םיבכרב.)ילנויצפואדחוימרוזבא(ינורטקלא
תאגיצהלןתינינורטקלאןמשסלפמדמאלל
ןצחלהלעהציחלבתורישיהלעפההתועש
)12(.

M54_30-0170-71

סלפמלמסםעןמשהסלפמטירפת
.)3(ןמשה
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לועפת
יוקינולופיט

M54_30-0105-71

.גתמב)6(ןצחללעץחל

M54_30-0171-71

.וגצוי)4(עונמהלשהדבועהתועש

יוקינולופיט

:הרעה

םיפקתהתוארוההוםיקוחהלעדפקה
!ךתנידמב

!הנכס

לעדפקהבכרבהדובעתעב!העיצפתנכס
יקוח,הלעפהתוארוהןוגכ(תוחיטבהיללכ
תוארוה,הביבסהתוכיאלעהרימשהתונקתו

תונואתתעינמלתוארוה,הדובעבתוחיטב
.)'וכו

!הנכס

לששומישהתוארוהלבלםיש!הלערהתנכס
.יוקינהולופיטהירמוח
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לועפת
יוקינולופיט

!הנכס

לופיטירמוחלעדימתרומש!הלערהתנכס
לשםדיגשיהלץוחמולוענםוקמביוקינו
.םידלי

!הנכס

ןכוסמ,םינושהויגוסלע,רלוס!הלערהתנכס
.יוקיניעצמאכובשמתשהלןיא.תואירבל

!הנכס

רמוחאוה,םינושהויגוסלע,רלוס!שאתנכס
.יוקיניעצמאכובשמתשהלןיא.קילד

!הנכס

יוקינלץחלבםימןוליסתזתהבשמתשתלא
ןוליסתומיעפ.ריוואהלתמתוירכוםיגימצ
םיארניתלבםיקזנלםורגלתולולעםימה
ןתינ.ריוואההלתמתוירכבואגימצההנבמב
רתויהברהבלשבקרהלאםיקזנבןיחבהל
םיגימצהץוציפלםורגלםילולעםהו,רחואמ
לולעהתאךכבקע.ריוואההלתמתוירכוא
,הנואתלםורגלובכרבהטילשהתאדבאל

םורגתואךמצעבעצפיתהנממהאצותכש
.םירחאלשםתעיצפל

:תוריהז

ואהובגץחלביוקינירישכמםעדובעלןיא
,םירובטןוגכ(םינרסהימטארוזאברוטיקב
ריוואהרורחשתודוקנבו)עניהלגןגוא
אלשדיפקהלשיהפיטשינקתמב.םינרסהמ
.םימידמרתויבהלאםירוזאססרל

:תוריהז

םיקודבלופיטיעצמאבשמתשהלץלמומ
OMNIplusהשרומךסומב.דבלבםירשואמו
.םירתומלופיטירמוחלעעדימלבקלןתינ

:תוריהז

ןוטצאםיליכמהיוקיניעצמאבשמתשהלרוסא
אתביוקינתודובעךרוצלןליתארולכוא
.עונמה

:תוריהז

תרזעבעונמהאתביוקינתודובעעוציבב
םרזהתאןווכלןיא,רוטיקביוקינרישכמ
.תולגלגלותועוצרינחתמלתורישי

:תוריהז

,םימוהיזוםינבאתועיגפדימתוקנלשי
,םירופיצתשלשל,םיקרחתושרפהדחוימב
ואםיקלד,םינמושוםינמש,םיצעףרש
םירתומהלופיטהיעצמאתרזעבתפזיזתנ
.שומישל

:תוריהז

תופוכתםיתעלבכרהתאףוטשלךירצףרוחב
.בכרהתיתחתמחלמיעקשמריסהלידכרתוי

הביבסהתנגה

ןפגרמצויוקינתוילטמ,תוקירתוזיראקלס
.הביבסליתודידיןפואב

OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB51



לועפת
הלקתגוסגסילגלגיוקינ/לופיט

הלקתגוסגסילגלגיוקינ/לופיט

!הנכס

תוחיטבהתויחנה/תויללכהתוארוההלעדפקה
.הזקרפבש

:הרעה

.רידסןפואבהלקהתגוסגסהילגלגתאהקנ

ןפואבהלקתגוסגסילגלגתוקנלשי
תועצמאבץלמומ(םירשופםימברידס
.ךרגופסו)הובגץחלביוקינרישכמ

!הנכס

יוקינלץחלבםימןוליסתזתהבשמתשתלא
םורגלתולולעםימהןוליסתומיעפ.םיגימצ
םיקזנב.גימצההנבמבםיארניתלבםיקזנל
קרןיחבהלןתינגימצהלשימינפההנבמב
הלאכםיקזנו,רחואמרתויהברהבלשב
ךכבקע.גימצהתוצצופתהלםורגלםילולע
םורגלובכרבהטילשהתאדבאללולעהתא
ואךמצעבעצפיתהנממהאצותכש,הנואתל
.םירחאלשםתעיצפלםורגת

ירמוחבשמתשה,דואמברךולכלהםא
.הלקתגוסגסילגלגלםידעוימהיוקינ

:הרעה

Alcoaגוסמםילגלגיוקינל DuraBright®שי
רומשלידכ,ןובסוםימבקרוךאשמתשהל
שטללואקירבהלןיא.םהלשקרבהלע
םייטרדנטסהקרבהירמוחבהלאםילגלג
Alcoa:ףסונעדימ.ALpolishןוגכ Wheel

Products Europe, www.alcoawheels.com.

:תוריהז

םיקודבלופיטיעצמאבשמתשהלץלמומ
OMNIplusהשרומךסומב.דבלבםירשואמו
.םירתומלופיטירמוחלעעדימלבקלןתינ

:תוריהז

ואםייצמוחיוקינירמוחבשמתשתלא
לשהיזורוקםורגלםילולעהלא.םייסיסב
לשוא)םילגלגהימוא(םילגלגהיגרוב
.ןוזיאהתולוקשמתאםיקיזחמהםיציפקה
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ףוטחטבמב

םיניינעןכות

54.............................................................................םינווחמהלולכמ
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60...............................................................................בכרמהבשחמ

64......................................................................בכרהבשחמלועפתגתמ

DTCO...............................................................................66ףרגוכט

MTCO..............................................................................68ףרגוכט

70...................................................)דחוימרוזבא(בכרהלשםוריחדויצוהדובעהילכ

72...................................................)דחוימרוזבא(רזעהםומיחלששארמתונכתןועש
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ףוטחטבמב

םינווחמהלולכמ

םינווחמהלולכמ

:תוריהז

תוריהמלעמהלועעונמהתוריהמשהרקמב
םזמזעמשיי,תרתומהתילמיסקמהבוביסה
לעמהתלעעונמהתוריהמשרחאל.הרהזא
עונמהתלועפהיהת,רתומהםומיסקמה
ואםיכוליהףילחהלהיהיןתינאלןכל.הטקש
יבוביסדמיפלעאלא,העימשהיפלעעוסנל
עונמהלשרתיתוריהממענמיה.)5(עונמה
בקעעונמלםרגיהללולעקזנ.םודאהרוזאב
.רתייבוביס
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ףוטחטבמב

םינווחמהלולכמ
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ףוטחטבמב

םינווחמהלולכמ
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ףוטחטבמב

םינווחמהלולכמ

דומערואיתטירפ

הלקתתרהזאתירונ1
הבוהצ/המודא

הגוצת2

לולסמתעדוה3
בהבהמ/העיסנה
הרהזא

לגעמבריוואץחל4
1'סמםימלב
2'סמו

עונמהיבוביסןווחמ5

הקפסאץחליוויח6
2וא1המילבלגעמ

הרהזאתירונ7
"STOP"המודא

וקלדיאלמיוויח8
AdBlue®

תוריהמדמ9

תרואתןונווכ10
םינווחמה

סופיאןצחל11

דומערואיתטירפ

ןיבהריחבגתמ12
/תינוציחהרוטרפמט
לזונתרוטרפמט
עונמהרוריק

קחרמסופיא13
ימויההעיסנה
"0"האירקל

תוירונ)ספ(תרוש14
יוויחה
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ףוטחטבמב

יוויחתוירונ

יוויחתוירונ
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ףוטחטבמב

יוויחתוירונ

דומערואיתטירפ

ךרדתורוא1

םימלבלשכ2

היינחםלב3

עונמתנגה4

5ABS

6ABSרוזבא(רורג
)ילנויצפואדחוימ

תשקבתעדוה7
הריצע

רזעיוגיהזוכרמ8
)םינרס3םעקר(

ןנסמ(DPFיוקינ9
)לזידלםיקיקלח

הרהזאיתתואמ10

הרושקההלקתיוויח11
)MIL(הטילפל

12ESP

עונמהאתבהפירש13
דחוימרוזבא(
)ילנויצפוא

דומערואיתטירפ

םדקםומיחתכרעמ14
יתצמתועצמאב
דחוימרוזבא(טהל
)ילנויצפוא

עניהתעוצרבערק15
דחוימרוזבא(
)ילנויצפוא

תורדרדיהתעינמ16

1רוטנרטלא17

ןנסמ(DPFיוקינ18
)לזידלםיקיקלח

תכרעמ19
הממדההענתה
רוזבא(תיטמוטוא
)ילנויצפואדחוימ

העיסנתלחתהרזע20
דחוימרוזבא(
)ילנויצפוא

ןנסמ(DPFבצמ21
)לזידלםיקיקלח

הנחתםלב22

דומערואיתטירפ

23ESP

קחרמתרהזא24

הטאהםלב25

הטאהםלבבהלקת26

שומישבאל27

ןנסמלשינדישודיח28
לזידלםיקיקלח
)DPF(

תופסוניוויחתוירונ29
–דחוימדויצ(
)היצפוא
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ףוטחטבמב

בכרמהבשחמ

בכרמהבשחמ

:הרעה

םינצחלהחולו)2(םינוויכ4גתמתועצמאב
לש)1(גצבגיצהלןתינ)4(םינווחמהלולכמב
בכרלםיעגונהעדימוםייוויח,בכרמהבשחמ
.םינונווכתונשלםגו

!הנכס

העיסנהךלהמבבכרמהבשחמתלעפה
העונתהוךרדהמךבלתמושתתאהחיסמ
תאדבאללולעהתאךכבקע.ךינפלש
לעפהןכל.הנואתלםורגלובכרבהטילשה
הדימעבצמבבכרהשכקרבכרמהבשחמתא
.לעפומהיינחהםלבו

:הרעה

בכרהחתפמרשאכליעפבכרמהבשחמ
.העיסנבצמבאצמנהגההלוענמבש
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ףוטחטבמב

בכרמהבשחמ
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ףוטחטבמב

בכרמהבשחמ
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ףוטחטבמב

בכרמהבשחמ

דומערואיתטירפ

הגוצת1

בשחמלועפתגתמ2
בכרה

64

םינצחלתלוסנוק4
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ףוטחטבמב

בכרהבשחמלועפתגתמ

בכרהבשחמלועפתגתמ
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ףוטחטבמב

בכרהבשחמלועפתגתמ

גתמתועצמאבהשענבכרהבשחמלועפת
ואםייוויחגיצהל,המגודל,רשפאמה,דנדנה
.תורדגהתונשל

ףודפד12

הרדגה3

עדימ6

הרזח9
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ףוטחטבמב

DTCOףרגוכט

DTCOףרגוכט
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ףוטחטבמב

DTCOףרגוכט

םינושםייוויחםיעיפומגצב:גצ1
לשלועפתהבצמלםיעגונה
.בכרה

תוארוהב"םיוויחהיגוס"האר
.ןרציהלשהלעפהה

1גהנינצחל2

:הרעה

ןצחל/1גהנתויוליעפןצחל
1גהנסיטרכתאצוה

,1גהנ:1גהנסיטרכץירח3
סינכמ,יחכונהגהנהאוהשכ
ץירחבולשםושירהסיטרכתא
.1גהנסיטרכ

תחתמ:לויכ/הדרוהקשממ4
הזקשממ.קשממאצמנהסכמל
ץירחבשכקרשומישלררחושמ
םושירסיטרכאצמנסיטרכה
סיטרכוא,תרוקיבסיטרכ,גהנ
.ךסומ

תואשרה"אשונבןייע,םיטרפל
תוארוהב"ףרגוכטיסיטרכלהשיג
.ןרציהלשהלעפהה

2גהנינצחל5

:הרעה

ןצחל/2גהנתויוליעפןצחל
2גהנסיטרכתאצוה

,2גהנ:2גהנסיטרכץירח6
,בכרבהזעגרבגהונוניאש
ולשגהנהסיטרכתאסינכמ
.2סיטרכץירחב

:תספדמהתריגמרורחשןצחל7
תליענתאררחשמהזןצחל
ידכלשמל,תספדמהתריגמ
.שדחריינלילגןיעטהל

סיפדתהתשילתתפש8

,הנזהלםינצחל:טירפתינצחל9
.םינותנלשהספדהואהגצה

תויצקנופתלעפה"האר
לשהלעפההתוארוהב"טירפת
.ןרציה

OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB67



ףוטחטבמב

MTCOףרגוכט

MTCOףרגוכט
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ףוטחטבמב

MTCOףרגוכט

:ףרגוכטהשגמתחיתפןצחל1
םושירהסיטרכתאסינכמ1גהנ
חולהיבגלעףרגוכטהשגמל
יפלכםושירהדצשכ,דירפמה
סיטרכתאסינכמ2גהנ.הלעמ
,דירפמהחוללתחתמםושירה
תעב.הלעמיפלכםושירהדצשכ
תאףילחהלהבוחםיגהנתפלחה
.םושירהיסיטרכםוקימ

:הרעה

קרוךאשמתשהלרתומ
האר(םימיאתמםושיריסיטרכב
.)ןרציהלשהלעפההתוארוה

ןמזהתצובקתעיבקלןצחל2
לעץחל:1גהנרובעתשקובמה
תצובקדצבהעיפומשדעןצחלה
.תשקובמהןמזה

ןמזהתצובקתעיבקלןצחל3
לעץחל:2גהנרובעתשקובמה
תצובקדצבהעיפומשדעןצחלה
.תשקובמהןמזה

:םיטירפתהתריחבןצחל4
הריחבלםינימזםינושםיטירפת
לשהלעפההתוארוההאר(
.)ןרציה

רוחאלהעונתלשמשמ:)(ןצחל5
.טירפתהךותב

העונתלשמשמ:)+(ןצחל6
.טירפתהךותבהמידק

תומייקאלרשאכ:)ראומ(גצ7
גצבהעיפומ,הלקתתועדוה
,ךיראת(תיסיסבההגוצתה
העיסנה)מ"ק(קחרמו,העש
ההזמףרגוכטהםא.)ללוכה
הגוצתבהתואגיציאוההלקת
בהבהמהאיגשדוקתועצמאב
קלדיתתינמזוב.תורפס4ןב
תא.יוויחהתירונףרגוכטב
שמתשמהלוכיתואבהתולקתה
:ומצעבןקתל

הלקתידוקםיגצומםא
OMNIplusךסומלהנפ:םירחא
ךרוצלרתויבבורקההשרומ
.הלקתהןוקית

:הרעה

סיטרכילבהעיסנ=8000
םושיר

:הרעה

םושירסיטרכסנכומאל=8100
1גהנרובע

:הרעה

םושירסיטרכסנכומאל=8200
2גהנרובע

:הרעה

שגמלשהעשה=8300
המיאתמאלםושירהיסיטרכ
ירחאלשמל(הגוצתבהעשל
ןונווכואחתמהתקפסאקותינ
רסה:הלקתהןוקית.)העשה
רוגס,םושירהיסיטרכינשתא
םושירהיסיטרכשגמתא
גצבהעשה,םיסיטרכהילב
ונרכנוסיםושירהיסיטרכשגמבו
שגמתאחתפ,)עמשנןורכנסה(
תאהרזחסנכהוםיסיטרכה
.םושירהיסיטרכ
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ףוטחטבמב

)דחוימרוזבא(בכרהלשםוריחדויצוהדובעהילכ

בכרהלשםוריחדויצוהדובעהילכ
)דחוימרוזבא(

לשםוריחדויצוהדובעהילכםיללוכהמ
:בכרה

הרהזאשלושמ

היילעשבכ

םעןוט10יברמסמועילוארדיההבגמ
תאןויעבארק(הביאשתידיויתחתחול
!)ןרציהלשתופרוצמהשומישהתוארוה

הריצעדס

SWעיבגחתפמ ךיראמותידי,32

הרירגיגרוברובעהחטבא

,םיגימציולימרוניצםע(הדובעילכזגרא
תכרעמ,םיחותפתוחתפמתכרעמ,סנפ
)תבצ,םיגרבמ
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ףוטחטבמב

)דחוימרוזבא(רזעהםומיחלששארמתונכתןועש

רזעהםומיחלששארמתונכתןועש
)דחוימרוזבא(
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ףוטחטבמב

)דחוימרוזבא(רזעהםומיחלששארמתונכתןועש

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
"ריוואגוזימרורוואםומיח"

העשןצחל1

תינכתהתריחב2

ידימםומיח3

הרזח4

המידק5

הגוצתתועדוה6

לועפתייוויח6.1

עובשבםויה6.2

העשה6.3

ןורכיזבםוקמה6.4
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גהנהתדמעלועפת

יבוביסתורואגתמ

יבוביסתורואגתמ

:תואבהתויצקנופהתאבלשמ

M54_00-0068-01

יובכ0

הינחתורוא1

/רבעמתורואהעיסנתורוא2
גתמהםוקימביולת(ךרדתורוא
אצמנהתצההגתמשכ)בלושמה
)העיסנבצמ(2בצמב

:הרעה

דצבםיגהונןהבשתונידמב
םיסנפה,ךרדהלשרחאה
לשםיירטמיסאהםיישארה
תארוונסלםילולעבכרה
העיסנב.לוממםיעסונהםיגהנה
לעדפקה,הלאתונידמב
התואלשתויפיצפסהתוארוהה
קבדהךרוצהתדימב(הנידמה
םייוסיכםיישארהםיסנפהלע
.)םימיאתמ

בלשגתמהתכישמ(לפרעיסנפ3
רבעמ,היינחתורואלףסונב)1
לעפומהתצההגתמרשאכךרדו

גתמהתכישמ(ירוחאלפרעסנפ4
לפרעהיסנפלףסונב)2בלש
גתמביוויחהתירונ.םיימדקה
.תקלדניבוביסהתורואה

םיבגמהותורואהתרקבלבלושמגתמ

M54_00-0081-01

רותפכהלעץחל:רפוצ1

םעהנימיוהלאמשתותיא2
תאזזה:תיטמוטואהרזחה
ראשיתשידכרצעלרבעמתידיה
תותיאבצמב

תידיהתאזזה:ביתנתפלחה3
הזבצמבהתואקזחה,רצעלדע
רוזחתתידיה–הנממהפרהו
יעצמאהבצמל

תאךושמ:םיהובגתורואבוהבה4
הלעמלתידיה
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גהנהתדמעלועפת
םיבגמהותורואהתרקבלבלושמגתמ

תידי:םיישארתורואתפלחה5
תידי,רבעמתורוא=הלעמל
ינשב.ךרדתורוא=הטמל
דעתידיהתאץחל,םינוויכה
שורדהבצמבתראשנאיהש

תאבבוס:השמשהיבגמ6
0בצמ:תידיהלעשתעבטה
בצמ,םילעופאלםיבגמה=

INT=בצמ,ןיגוריסלהלועפ
I=בצמ,הליגרתוריהמII=

ההובגתוריהמ
תעבטהתאזזה:הציחר–בוגינ7

.הגההדומעןוויכלתידיהלעש
בוגינ=םילעופאלםיבגמהשכ
השמשהלשהציחרו
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גהנהתדמעלועפת
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גהנהתדמעלועפת
םיבלש2,טאמאללתינדיםיכוליהתביתילעבםיבכרבטוישתרקבתכרעמוהטאהימלברובעבלושמגתמ

תכרעמוהטאהימלברובעבלושמגתמ
םיכוליהתביתילעבםיבכרבטוישתרקב
םיבלש2,טאמאללתינדי
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גהנהתדמעלועפת
םיבלש2,טאמאללתינדיםיכוליהתביתילעבםיבכרבטוישתרקבתכרעמוהטאהימלברובעבלושמגתמ

:הרעה

תאליעפהלןתינבלושמהגתמהתועצמאב
:ןלהלשתויצקנופה

:הרעה

,הטילפהרוניצתרעצמ(הטאההימלבתלעפה
)העובקתרעצמ

:הרעה

העובקתוריהמ(עניהטוישתרקבתכרעמ
דחוימרוזבא()עונמהתרקבתועצמאב
)ילנויצפוא

:הרעה

העיסנהתוריהמתלבגה(תוריהמליבגמ
)ילנויצפואדחוימרוזבא()תיברמה

הטאהימלב

תאליעפהלןתינ:הטאההימלבתלעפה
הניאקלדהתשוודרשאכקרהטאההימלב
.ש"מק15מההובגהעיסנהתוריהמוהצוחל

תרעצמואעונמלבהתרעצמ2.1
העובקהתרעצמהועונמלבה
.תולעפומ

:הרעה

קרשןכתייגתמהלשהזבצמב
ואלעפתעונמלבהתרעצמ
תרעצמהםגלעפותףסונבש
םימרוגלםאתהבתאז,העובקה
ואהעיסנהתוריהמןוגכ(םינוש
.)עונמהיבוביס

תרעצמהועונמלבהתרעצמ2.2
.תוליעפהעובקה

!הנכס

,הניקתABSתכרעמשכ
ואדחאלגלגתליענםורגת
ענומהןרסהלשםילגלגהינש
םלבלשתיטמוטואהתבשהל
הגוצתברשאכ.לעפומהטאה
,ABSתלקתתעדוההעיפומ
תנכס.הטאהימלבליעפתלא
התבשהההזבצמב!הקלחה
הטאההימלבלשתיטמוטואה
.הליעפהניא

:הרעה

בוליש"תייצקנופ,ךכלףסונב
"הטאההימלבלשעובק
לשתיטמוטואהלעפהתרשפאמ
הציחלתובקעבהטאההימלב
קרפהאר(םימלבהתשוודלע
.)"גהנהתדמעלועפת"

:הרעה

,יבטימהמילבטנמומגישהלידכ
תויהלהכירצעונמהתוריהמ
.ד"לסהדמבבוהצהםוחתב

!הנכס

ןמזבקלדהתשוודלעהציחל
התיבשמםילעפומהטאהימלבש
לכןיאוהטאההימלבתלועפתא
.המילבקפסה
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גהנהתדמעלועפת
םיבלש2,טאמאללתינדיםיכוליהתביתילעבםיבכרבטוישתרקבתכרעמוהטאהימלברובעבלושמגתמ

)דחוימרוזבא(עניהטוישתרקבתכרעמ

M54_00-0757-01

תוריהמ:יאנת,עניהטוישתרקבתלעפה
ימלב,דמצמ.ש"מק15מההובגהעיסנה
.םילעפומםניאהטאהותוריש

תוחפ(הרצקהציחל1.1
העיסנהתוריהמ=)היינש0.5מ
תגצומותרמשנתיחכונה
תפסונהרצקהלעפה.הגוצתב
תרבגה=)תוינש0.5<(
.ש"מק0.5בהרומשהתוריהמה
)תוינש0.5>(הכוראהלעפה
ךשמבתופיצרבץיאמבכרה=
רורחשתובקעב.הלעפהה
תיחכונהתוריהמה,תידיה
.שדחהךרעכתעבקנ

תוחפ(הרצקהציחל1.2
העיסנהתוריהמ=)היינש0.5מ
תגצומותרמשנתיחכונה
הנורחאהתוריהמהוא,הגוצתב
בושתעבקנןורכיזבהרמשנש
)Memory(.הרצקהלעפה
תתחפה=)תוינש0.5<(תפסונ
.ש"מק0.5בהרומשהתוריהמה
)תוינש0.5>(הכוראהלעפה
ךשמבתופיצרבטאמבכרה=
רורחשתובקעב.הלעפהה
תיחכונהתוריהמה,תידיה
.שדחהךרעכתעבקנ

טוישהתרקבתכרעמ1.3
רמשנשןורחאהךרעה,תתבשומ
.הרקבהתדיחיברומשראשנ

:הרעה

עניהטוישהתרקבתכרעמ
דימיטמוטואןפואבתבשות
ימלבואתורישהימלבשכ
.םילעפומהטאהה

:הרעה

תרתונטוישהתרקבתכרעמ
דמצמהלעהציחלרחאלהליעפ
לעהציחל.שדחמורורחשו

תוינש5מרתויךשמלדמצמה
תתבשהלםורגתתופיצרב
.טוישהתרקבתכרעמ

!הנכס

תרקבתכרעמבשמתשתלא
הקלחךרדלעהעיסנבטוישה
שמתשה!הקלחהתנכס–
קרטוישהתרקבתכרעמב
רשפאמךרדהבצמרשאכ
תוילעב.העובקתוריהמבהעיסנ
תוריהמהשןכתיי:תודיריבוא
.רמשיהללכותאלהעבקנש
קלדהתשוודלעץחלתלא
טוישהתרקבתכרעמשכ
.תלעפומ
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גהנהתדמעלועפת
םיבלש2,טאמאללתינדיםיכוליהתביתילעבםיבכרבטוישתרקבתכרעמוהטאהימלברובעבלושמגתמ

דחוימרוזבא(תוריהמליבגמ
)ילנויצפוא

M54_00-0757-01

הציחלרותפכהלעץחל1.4
:)LIM(תוריהמליבגמ=הרצק
תעבקנתיחכונהתוריהמה
ךרעה.תיברמהתוריהמכ
גהנה.הגוצתבגצומעבקנש
תשוודלעץוחללךישמהלבייח
:ץוחלרותפכהתקזחה.קלדה
העבקנשתיברמהתוריהמה
.ץוחלרותפכהשןמזלכהלעת
גתמהתאזזה:התבשה
לעפהוא,1.3בצמלבלושמה
.טוישהתרקבתכרעמתא

:הרעה

תוריהמהליבגמתלעפה
,ש"מק10לעמקרתירשפא
ש"מק15לש"מק10ןיב
15לדימתהלבגההעבקית
תוריהמהלערובעלןתינ.ש"מק
הציחלידילעהעבקנש
ףוסהדעקלדהתשוודלע
.)ןואדקיק(
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גהנהתדמעלועפת
)ילנויצפואדחוימרוזבא(םיבלש5,טוישהתרקבתכרעמוהטאהימלבתרקבלבלושמגתמ

הטאהימלבתרקבלבלושמגתמ
רוזבא(םיבלש5,טוישהתרקבתכרעמו

)ילנויצפואדחוימ

84OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB



גהנהתדמעלועפת
)ילנויצפואדחוימרוזבא(םיבלש5,טוישהתרקבתכרעמוהטאהימלבתרקבלבלושמגתמ

:הרעה

תאליעפהלןתינבלושמהגתמהתועצמאב
:ןלהלשתויצקנופה

:הרעה

תרעצמ,עונמלב,טאמ(הטאההימלבתלעפה
)העובק

:הרעה

תרימש(םימלבתועצמאבטוישתרקבתכרעמ
)טאמהתועצמאבהעובקתוריהמ

:הרעה

תוריהמתרימש(עניהטוישתרקבתכרעמ
)עונמהתרקבתועצמאבהעובק

:הרעה

תוריהמתרימש(תבלושמטוישתרקבתכרעמ
)טאמהועונמהתרקבתועצמאבהעובק

:הרעה

תיברמהתוריהמהתלבגה

:הרעה

בצמבבכרהשכעונמהיבוביסתוריהמתלדגה
)"העיסנתוכרעמ"קרפבןייע(הדימע

הטאהימלב

תאליעפהלןתינ:הטאההימלבתלעפה
הניאקלדהתשוודרשאכקרהטאההימלב
.ש"מק15מההובגהעיסנהתוריהמוהצוחל

תרעצמואעונמלבהתרעצמ2.1
העובקהתרעצמהועונמלבה
.תולעפומ

:הרעה

ןכתייגתמהתידילשהזבצמב
ףסונבשואלעפויעונמלבהקרש
,לעפותהעובקהתרעצמהםג
ןוגכ(םינושםימרוגיפלעתאז
תוריהמ,העיסנהתוריהמ
.)עונמה

העובקהתרעצמה,עונמלבה2.2
.םיליעפטאמהלש1בלשו

העובקהתרעצמה,עונמלבה2.3
.םיליעפטאמהלש2בלשו

העובקהתרעצמה,עונמלבה2.4
.םיליעפטאמהלש3בלשו

העובקהתרעצמה,עונמלבה2.5
.םיליעפטאמהלש4בלשו

!הנכס

ינפשכטאמהתאליעפתלא
םילולעםילגלגה!םיקלחךרדה
!הקלחהתנכס–לעניהל
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גהנהתדמעלועפת
)ילנויצפואדחוימרוזבא(םיבלש5,טוישהתרקבתכרעמוהטאהימלבתרקבלבלושמגתמ

!הנכס

ןמזבהצאההתשוודלעהציחל
תקתנמ,םילעפומהטאהימלבש
לכןיאוהטאההימלבתלועפתא
.המילבקפסה

:תוריהז

,שורדההמילבהטנמומתגשהל
דעבלושמהגתמהתידיתאזזה
דעךושמתלא(םיאתמהבלשל
תידיהתאךושמלרתומ.)ףוסה
ידכ.םוריחבצמבקרףוסהדע
,המילבהטנמומתאתיחפהל
המכלעתחאםעפבגלדלןתינ

םיבלש

:הרעה

,ילמיטפואהמילבטנמומתגשהל
תויהלעונמהיבוביסםיכירצ
תרוטרפמטשךכ,הובגהםוחתב
רתויהלעתאלעונמהרוריקלזונ
.ידמ

!הנכס

רוריקהלזונתרוטרפמטשכ
תחפותעבקנשלובגלעמהלוע
,יטמוטואןפואבטאמהתוליעפ
קספות115°Cלשהרוטרפמטבו

קפסה.ירמגלטאמהתלועפ
ואתחפומטאמהלשהמילבה
!המילבקפסהרתויןיאש

:הרעה

בוליש"תייצקנופ,ךכלףסונב
"הטאההימלבלשעובק
לשתיטמוטואהלעפהתרשפאמ
הציחלתובקעבהטאההימלב
קרפהאר(םימלבהתשוודלע
.)"גהנהתדמעלועפת"

!הנכס

םורגת,הניקתABSתכרעמשכ
ינשואדחאלגלגתליענ
קותינלענומהןרסהלשםילגלגה
.לעפומהטאהםלבלשיטמוטוא
תעדוההעיפומהגוצתברשאכ
ימלבליעפתלא,ABSתלקת
בצמב!הקלחהתנכס.הטאה
ימלבלשיטמוטואהקותינההז
.ליעפאלהטאהה
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גהנהתדמעלועפת
)ילנויצפואדחוימרוזבא(םיבלש5,טוישהתרקבתכרעמוהטאהימלבתרקבלבלושמגתמ

םימלבתועצמאבטוישתרקבתכרעמ
)ילנויצפואדחוימרוזבא(

M54_00-0082-01

בכרהלשהעובקתוריהמלערמושטאמה
.ולשילמיסקמההמילבהטנמומתרגסמב
תגרד:יאנת,םימלבטוישתרקבתלעפה
,הליעפ)2.12.5בצמ(51הטאהימלב
.תוצוחלןניאםימלבהתשוודוקלדהתשווד

תוחפ(הרצקהציחל1.1
העיסנהתוריהמ=)היינש0.5מ
תגצומותרמשנתיחכונה
תפסונהרצקהלעפה.הגוצתב
תרבגה=)תוינש0.5<(
.ש"מק0.5בהרומשהתוריהמה
)תוינש0.5>(הכוראהלעפה
הרומשהתוריהמהתרבגה=
.הלעפההךשמבתופיצרב
,תידיהרורחשתובקעב
ךרעכתעבקנתיחכונהתוריהמה
.שדחה

תוחפ(הרצקהציחל1.2
העיסנהתוריהמ=)היינש0.5מ
תגצומותרמשנתיחכונה
תפסונהרצקהלעפה.הגוצתב
תתחפה=)תוינש0.5<(
0.5בהרומשהתוריהמה
0.5>(הכוראהלעפה.ש"מק
תוריהמהתתחפה=)תוינש
ךשמבתופיצרבהרומשה
רורחשתובקעב.הלעפהה
תיחכונהתוריהמה,תידיה
.שדחהךרעכתעבקנ

)דחוימרוזבא(עניהטוישתרקבתכרעמ

M54_00-0082-01

:יאנת,עונמהלשטוישתרקבתלעפה
,דמצמ.ש"מק15מההובגהעיסנהתוריהמ
.םילעפומםניאהטאהותורישימלב

OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB87



גהנהתדמעלועפת
)ילנויצפואדחוימרוזבא(םיבלש5,טוישהתרקבתכרעמוהטאהימלבתרקבלבלושמגתמ

תוחפ(הרצקהציחל1.1
העיסנהתוריהמ=)היינש0.5מ
תגצומותרמשנתיחכונה
תפסונהרצקהלעפה.הגוצתב
תרבגה=)תוינש0.5<(
.ש"מק0.5בהרומשהתוריהמה
)תוינש0.5>(הכוראהלעפה
ךשמבתופיצרבץיאמבכרה=
רורחשתובקעב.הלעפהה
תיחכונהתוריהמה,תידיה
.שדחהךרעכתעבקנ

תוחפ(הרצקהציחל1.2
העיסנהתוריהמ=)היינש0.5מ
תגצומותרמשנתיחכונה
הנורחאהתוריהמהוא,הגוצתב
בושתעבקנןורכיזבהרמשנש
)Memory(.הרצקהלעפה
תתחפה=)תוינש0.5<(תפסונ
.ש"מק0.5בהרומשהתוריהמה
)תוינש0.5>(הכוראהלעפה
ךשמבתופיצרבטאמבכרה=
רורחשתובקעב.הלעפהה
תיחכונהתוריהמה,תידיה
.שדחהךרעכתעבקנ

טוישהתרקבתכרעמ1.3
רמשנשןורחאהךרעה,תתבשומ
.הרקבהתדיחיברומשראשנ

:הרעה

עניהטוישהתרקבתכרעמ
דימיטמוטואןפואבתבשות
ימלבואתורישהימלבשכ
.םילעפומהטאהה

:הרעה

תרתונטוישהתרקבתכרעמ
דמצמהלעהציחלרחאלהליעפ
לעהציחל.שדחמורורחשו

תוינש5מרתויךשמלדמצמה
תתבשהלםורגתתופיצרב
.טוישהתרקבתכרעמ

!הנכס

תרקבתכרעמבשמתשתלא
הקלחךרדלעהעיסנבטוישה
שמתשה!הקלחהתנכס–
קרטוישהתרקבתכרעמב
רשפאמךרדהבצמרשאכ
תוילעב.העובקתוריהמבהעיסנ
תוריהמהשןכתיי:תודיריבוא
.רמשיהללכותאלהעבקנש
קלדהתשוודלעץחלתלא
טוישהתרקבתכרעמשכ
.תלעפומ

רוזבא(תבלושמטוישתרקבתכרעמ
)ילנויצפואדחוימ

M54_00-0082-01

:תבלושמהטוישהתרקבתכרעמתלעפה
עניהטוישהתרקבתכרעמתאלעפה
גתמב1.4רותפכלעץחלתינמזובו

לשמל(תרמשנתיחכונהתוריהמה:בלושמה
תינמזובו,הגוצתבתגצומו)ש"מק88

לעםימלבטוישהתרקבתכרעמתעבקנ
לשמל(ש"מק4ברתויהובגתוריהמךרע

ןיביאמצעןפואברבועתסווה.)ש"מק92
יוויחה.שורדלםאתהבםינושהםיבצמה
ןיבהלועפהבצמיפלעהנתשמהגוצתב
תכרעמתאלעפה:ןיפולחל.םיכרעהינש
לעץחלתינמזובוםימלבטוישהתרקב
תוריהמה:בלושמהגתמב1.4רותפכ
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גהנהתדמעלועפת
)ילנויצפואדחוימרוזבא(םיבלש5,טוישהתרקבתכרעמוהטאהימלבתרקבלבלושמגתמ

תגצומו)ש"מק100לשמל(תעבקנתיחכונה
טרקבתכרעמתבקנתינמזוב,הגוצתב
רתויךומנתוריהמךרעלעעניההלשטוישה
רבועתסווה.)ש"מק96לשמל(ש"מק4ב
םאתהבםינושהםיבצמהןיביאמצעןפואב
בצמיפלעהנתשמהגוצתביוויחה.שורדל
.םיכרעהינשןיבהלועפה

:הרעה

ןפואבתתבשומתבלושמהטוישהתרקב
ימלבואתורישהימלבשכדימיטמוטוא
.םילעפומהטאהה

:הרעה

רחאלהליעפתרתונטוישהתרקבתכרעמ
הציחל.שדחמורורחשודמצמהלעהציחל
תופיצרבתוינש5מרתויךשמלדמצמהלע
.טוישהתרקבתכרעמתתבשהלםורגת

!הנכס

העיסנבטוישהתרקבתכרעמבשמתשתלא
שמתשה!הקלחהתנכס–הקלחךרדלע
ךרדהבצמרשאכקרטוישהתרקבתכרעמב
תוילעב.העובקתוריהמבהעיסנרשפאמ
אלהעבקנשתוריהמהשןכתיי:תודיריבוא
קלדהתשוודלעץחלתלא.רמשיהללכות
.תלעפומטוישהתרקבתכרעמשכ

דחוימרוזבא(תוריהמליבגמ
)ילנויצפוא

M54_00-0082-01

הציחלרותפכהלעץחל1.4
:)LIM(תוריהמליבגמ=הרצק
תעבקנתיחכונהתוריהמה
ךרעה.תיברמהתוריהמכ
גהנה.הגוצתבגצומעבקנש
תשוודלעץוחללךישמהלבייח
:ץוחלרותפכהתקזחה.קלדה
העבקנשתיברמהתוריהמה
.ץוחלרותפכהשןמזלכהלעת
גתמהתאזזה:התבשה
לעפהוא,1.3בצמלבלושמה
.טוישהתרקבתכרעמתא
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גהנהתדמעלועפת
)ילנויצפואדחוימרוזבא(םיבלש5,טוישהתרקבתכרעמוהטאהימלבתרקבלבלושמגתמ

:הרעה

תוריהמהליבגמתלעפה
,ש"מק10לעמקרתירשפא
ש"מק15לש"מק10ןיב
15לדימתהלבגההעבקית
תוריהמהלערובעלןתינ.ש"מק
הציחלידילעהעבקנש
ףוסהדעקלדהתשוודלע
.)ןואדקיק(
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גהנהתדמעלועפת
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גהנהתדמעלועפת
)דחוימרוזבא(םיבלש5,תיטמוטואםיכוליהתביתלעבבכרבטוישתרקבתכרעמוהטאהימלבתרקבלבלושמגתמ

הטאהימלבתרקבלבלושמגתמ
תביתלעבבכרבטוישתרקבתכרעמו

רוזבא(םיבלש5,תיטמוטואםיכוליה
)דחוימ
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גהנהתדמעלועפת
)דחוימרוזבא(םיבלש5,תיטמוטואםיכוליהתביתלעבבכרבטוישתרקבתכרעמוהטאהימלבתרקבלבלושמגתמ

:הרעה

תאליעפהלןתינבלושמהגתמהתועצמאב
:ןלהלשתויצקנופה

:הרעה

תרעצמ,עונמלב,טאמ(הטאההימלבתלעפה
)העובק

:הרעה

תוריהמתרימש(עניהטוישתרקבתכרעמ
)עונמהתרקבתועצמאבהעובק

:הרעה

תיברמהתוריהמהתלבגה

:הרעה

בצמבבכרהשכעונמהיבוביסתוריהמתלדגה
הדימע

הטאהימלב

רשאכקרהטאההימלבתאליעפהלןתינ
העיסנךוליה,הצוחלהניאקלדהתשווד
3מההובגהעיסנהתוריהמובלושמהמידק
תביתםילעפומהטאההימלברשאכ.ש"מק
תאלעהתעינמ(ךוליההלעתאלםיכוליהה
.)םיכוליה

עונמלבהתרעצמ2.12.2
תרעצמהועונמלבהתרעצמוא
.תולעפומהעובקה

:הרעה

ןכתייגתמהלשהלאםיבצמב
ףסונבשואלעפויעונמלבהקרש
,העובקהתרעצמהםגלעפות
םינושםימרוגלםאתהבתאז
יבוביסואהעיסנהתוריהמןוגכ(
.)עונמה

העובקהתרעצמה,עונמלבה2.3
.םיליעפטאמהלש1בלשו

העובקהתרעצמה,עונמלבה2.4
.םיליעפטאמהלש2בלשו

העובקהתרעצמה,עונמלבה2.5
.םיליעפטאמהלש3בלשו

!הנכס

ןמזבקלדהתשוודלעהציחל
,םילעפומהטאההימלבש
ימלבתלועפתאתקתנמ
ךוליהלבולישתעינמו,הטאהה
.תלטבתמרתויהובג

!הנכס

לעמהלועןמשהתרוטרפמטשכ
,שארמעבקנשםיוסמךרע
ןפואבתנתוממטאמהתלועפ
המילבהקפסה.יטמוטוא
.תחפומ

!הנכס

,הניקתABSתכרעמשכ
ואדחאלגלגתליענםורגת
ענומהןרסהלשםילגלגהינש
םלבלשתיטמוטואהתבשהל
הגוצתברשאכ.לעפומהטאה
,ABSתלקתתעדוההעיפומ
תנכס.הטאהימלבליעפתלא
התבשהההזבצמב!הקלחה
הטאההימלבלשתיטמוטואה
.הליעפהניא
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גהנהתדמעלועפת
)דחוימרוזבא(םיבלש5,תיטמוטואםיכוליהתביתלעבבכרבטוישתרקבתכרעמוהטאהימלבתרקבלבלושמגתמ

:הרעה

בוליש"תייצקנופ,ךכלףסונב
"הטאההימלבלשעובק
לשתיטמוטואהלעפהתרשפאמ
הציחלתובקעבהטאההימלב
קרפהאר(םימלבהתשוודלע
.)"גהנהתדמעלועפת"

)דחוימרוזבא(עניהטוישתרקבתכרעמ

M54_00-0082-01

:יאנת,עניההלשטוישתרקבתלעפה
ימלב.ש"מק15מההובגהעיסנהתוריהמ
.םילעפומםניאהטאהותוריש

תוחפ(הרצקהציחל1.1
העיסנהתוריהמ=)היינש0.5מ
תגצומותרמשנתיחכונה
תפסונהרצקהלעפה.הגוצתב
תרבגה=)תוינש0.5<(
.ש"מק0.5בהרומשהתוריהמה
)תוינש0.5>(הכוראהלעפה
ךשמבתופיצרבץיאמבכרה=
רורחשתובקעב.הלעפהה
תיחכונהתוריהמה,תידיה
.שדחהךרעכתעבקנ

תוחפ(הרצקהציחל1.2
העיסנהתוריהמ=)היינש0.5מ
תגצומותרמשנתיחכונה
הנורחאהתוריהמהוא,הגוצתב
בושתעבקנןורכיזבהרמשנש
)Memory(.הרצקהלעפה
תתחפה=)תוינש0.5<(תפסונ
.ש"מק0.5בהרומשהתוריהמה
)תוינש0.5>(הכוראהלעפה
ךשמבתופיצרבטאמבכרה=
רורחשתובקעב.הלעפהה
תיחכונהתוריהמה,תידיה
.שדחהךרעכתעבקנ

טוישהתרקבתכרעמ1.3
רמשנשןורחאהךרעה,תתבשומ
.הרקבהתדיחיברומשראשנ

:הרעה

עניהטוישהתרקבתכרעמ
דימיטמוטואןפואבתבשות
ימלבואתורישהימלבשכ
.םילעפומהטאהה

!הנכס

תרקבתכרעמבשמתשתלא
הקלחךרדלעהעיסנבטוישה
שמתשה!הקלחהתנכס–
קרטוישהתרקבתכרעמב
רשפאמךרדהבצמרשאכ
תוילעב.העובקתוריהמבהעיסנ
תוריהמהשןכתייתודיריבוא
.רמשיהללכותאלהעבקנש
קלדהתשוודלעץחלתלא
טוישהתרקבתכרעמשכ
.תלעפומ
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גהנהתדמעלועפת
ןונווכלןתינהגהדומע

)דחוימרוזבא(תוריהמליבגמ

M54_00-0082-01

הציחלרותפכהלעץחל1.4
:)LIM(תוריהמליבגמ=הרצק
תעבקנתיחכונהתוריהמה
ךרעה.תיברמהתוריהמכ
גהנה.הגוצתבגצומעבקנש
תשוודלעץוחללךישמהלבייח
:ץוחלרותפכהתקזחה.קלדה
העבקנשתיברמהתוריהמה
.ץוחלרותפכהשןמזלכהלעת
גתמהתאזזה:התבשה
לעפהוא,1.3בצמלבלושמה
.טוישהתרקבתכרעמתא

:הרעה

תוריהמהליבגמתלעפה
,ש"מק10לעמקרתירשפא
ש"מק15לש"מק10ןיב
15לדימתהלבגההעבקית
תוריהמהלערובעלןתינ.ש"מק
הציחלידילעהעבקנש
ףוסהדעקלדהתשוודלע
.)ןואדקיק(

ןונווכלןתינהגהדומע

.הגההלגלגתייטהוהבוגןונווכלןצחל
תאתררחשמהטמל)1(ןצחלהתציחל
.הגההדומעתליענ

!הנכס

בצמבבכרהשכקרוךאןונווכהתאעצב
דפקהךלםיאתמהןונווכהרחאל!הדימע
ץחלךכםשל.שדחמהגההדומעתאלוענל
.הלעמל)1(ןצחלתא

!הנכס

לכםאקודבלשיהגההדומעןונווכרחאל
!ןיקתןפואבםילעופיוויחהתוירונוםינווחמה

:הרעה

לעהנורחאההציחלהרחאלתוינש)±5(12כ
.יטמוטואןפואבהגההדומעלעניי)1(ןצחלה
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גהנהתדמעלועפת

התצהגתמ

M46_00-0030-01

האר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
תדמעלועפת"קרפבהלעפההתוארוה
."גהנה

התצהגתמ

!הנכס

בכרהשכהגההתאלוענלטלחהברוסא
םגגתמהמחתפמהתאאצוה.העונתב
.רצקןמזלקרבכרהתאבזועהתאשכ

M54_00-0083-01

בצמב.הלועפרסוחבצמ0
תאאיצוהלוסינכהלןתינהז
ליעפהלןתינ.גתמהמחתפמה
.היינחהתורואתא

תעכ.תררחושמהגההתליענ1
.םינכרצהלכתאליעפהלןתינ

העיסנבצמ2

הענתהבצמ3

96OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB



גהנהתדמעלועפת

היינחהםלבםותסש

היינחהםלבםותסש

!הנכס

)ץיפקהיאת(ץיפקהיליעפמרורחשךרוצל
5.8לשריוואץחלשורדהיינחהםלבלש
ךומנריוואהץחלשכ.תוחפלרב6.4דע
וררחתשיאלםימלבהשהנכסהתמייק,רתוי

תוככחתמםימלבהתודיפרו,אלמןפואב
.ךרוצאללםימלבהלשרתיםומיחלתומרוגו
תבייח,היינחהםלבתאםיררחשמרשאכ
רורחשןקתה.תובכלהגוצתבשיוויחהתירונ
םלבםותסשבבלושמהיינחהםלבלשםוריח
היינחהםלבומכןפואותואבלעפומו,היינחה
יטמוטואןפואברבחתיםותסשה.ליגרה
םוריחהרורחשןקתהלשריוואהלכימל
.וררחתשיץיפקהיליעפמו

!הנכס

ךלהמבהיינחהםלבתלעפה!הקלחהתנכס
תכרעמדוקפתידילעתעפשומהניאהעיסנה
!ABSה

M42_20-0003-01

Aלעפומהיינחהםלב

!הנכס

)1(םותסשהתידיםאקדב
הקידבהךרוצל!המוקמבהלעננ
רורחשהןוויכבתידיהתאץחל
)B(,תעבטתאךושמלילבמ

ךותמ)2(תידיהתליענרורחש
הכירצאלתידיה.הליענהעקש
!הציחלהבקעזוזל

Bררחושמהיינחהםלב

קרפהאר,לועפתותוחיטבתוארוהיבגל
."לועפת"
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גהנהתדמעלועפת
)דחוימרוזבא(םינצחל6,תיטמוטואםיכוליהתבית,ררובתדיחי

,תיטמוטואםיכוליהתבית,ררובתדיחי
)דחוימרוזבא(םינצחל6
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גהנהתדמעלועפת

תועדוהגצ

1ךוליהקר:1העיסנבצמ1
.בלושמ

םיכוליהתפלחה:2העיסנבצמ2
.2ו1םיכוליהלשתיטמוטוא

םיכוליהתפלחה:3העיסנבצמ3
.3דע1םיכוליהלשתיטמוטוא

DהעיסנבצמD:םיכוליהתפלחה
.5דע1םיכוליהלשתיטמוטוא

NהעיסנבצמN:םיכוליההתבית
וניאךוליהףא.קרסבצמב
.בלושמ

RהעיסנבצמR:ירוחאהךוליהה
.בלושמ

תועדוהגצ

)INS2010(תועדוהגצ

טרופמרואית

)1(1רוטנרטלאהיוויחתירונ

M54.00-1871-71

1רוטנרטלאמהניעטהחתמרשאכתקלדנ
.ןיקתאל

!הנכס

תקלדנאיהשואתיבכהניאיוויחהתירונםא
ךות(בכרהתארוצע:לעופעונמהשכ
.עונמהתאםמודו)העונתהבצמבתובשחתה
תועוצרקודב,לשמל(הלקתהתביסתאההז
קרפההאר,ךרוצההרקמבףלחה,עניה
.הבלפטו)"תימצעהרזע"

יתתואמ/הרהזאיתתואמיוויחתירונ
)2(םידימלתסובוטואלשהרהזא

M54.00-1872-71

/הרהזאהיתתואמרשאכתקלודתירונה
םידימלתסובוטואלשהרהזאהיתתואמ
.םיליעפ
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גהנהתדמעלועפת

תועדוהגצ

)ABS)3יוויחתירונ

M54.00-1864-71

םא.התצההגתמתלעפהרחאלתקלדנ
רחאלרחואמהלכלתיבכנהניאתירונה
ךלהמבתקלדנאיהשואהעיסנהתלחתה
תכרעמהשךכלעעיבצמרבדה,העיסנה
תרקבתכרעמו)ABS(םילגלגתליענתעינמל
יקלחןפואבדובעלוקיספה)TCS(הזיחאה
.אלמוא

!הנכס

םילוכיםימלבהובכרהתוגהנתהינייפאמ
השרומךסומלהנפ.תוריהזבגהנ.תונתשהל

OMNIplusהלקתהןוקיתךרוצל.

:הרעה

ריאת,הלקתהלשהרמוחהתגרדיפלע
.בוהצבואםודאבבצמהתירונ

)5(םימלבהלשכיוויחתירונ

M54.00-1866-71

תחתמ(1,2המילבהילגעמבריוואהץחל
)רב5.5לתחתמ(3לגעמבוא)רב6.8ל
.ידמךומנ

!הנכס

בצמבתובשחתהךות(דימבכרהתארוצע
OMNIplusהשרומךסומלהנפ.)העונתה
תכירצרשאכ.םימלבהתכרעמתקידבךרוצל
תלעפהרחאללשמל(ההובגסוחדהריוואה
ןורמתידכךותבכרהתכמנה/תהבגהתכרעמ
קרהעיסנבךישמהלרתומ)ןמזותואבבכרה
ץחלהשרחאלקר.התבכתירונהשרחאל
.הלקתהתרהזאהבכת,רב7.2לעהלוע
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גהנהתדמעלועפת

תועדוהגצ

םימלבהלשכיוויחתירונ

תחתמ(1,2המילבהילגעמבריוואהץחל
)רב5.5לתחתמ(3לגעמבוא)רב6.8ל
.ידמךומנ

יזגרוהיטתכרעמבהלקתיוויחתירונ
)SCR()6תכרעמ(הטילפה

M54.00-1874-71

יזגרוהיטתכרעמבהלקתלשהרקמב
יוויחהתירונקלדית)SCRתכרעמ(הטילפה
תכרעמבהלקתהנשיםא.)6("הלקת"
הגירחמלחהיוויח(הטילפהיזגרוהיט
הלכמםאוא)םירתומהNoxהיכרעמ

AdBlue®6("הלקת"יוויחהתירונ,קיר(
.בהבהת

)8(הינחםלביוויחתירונ

M54.00-1862-71

רשאכתקלוד)8(היינחהםלביוויחתירונ
.לעפומהיינחהםלב

)9(הליעפTCSתכרעמיוויחתירונ

M54.00-1861-71

דחוימרוזבא((TCS)הזיחאהתרקבתכרעמ
רורחסתאשיבכגוסלכבתענומ)ילנויצפוא
ואהעיסנתלחתהתעבםיענומהםילגלגה
(9)היוויחתירונ.הצאהב TCSתקלדנ,
תקידבתעבוהליעפTCSהתכרעמרשאכ
.יוויחהתוירונ
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גהנהתדמעלועפת

תועדוהגצ

!הנכס

הניאהזיחאהתרקבתכרעמ!הנואתתנכס
תאםיאתהלךרוצהמגהנהתאתררחשמ
םא.העונתהוךרדהיאנתלהגיהנהןפוא
לולעבכרה,תקתונמהזיחאהתרקבתכרעמ
.םיענומהםילגלגהלשרורחסבקעקילחהל

)10(הטאהימלביוויחתירונ

M54.00-1865-71

תקלוד)10("הטאהימלב"יוויחהתירונ
.םילעפומהטאההימלבשכ

:תוריהז

הטאההימלבשכתיבכהניאיוויחהתירונםא
הטאההימלבתאדועליעפתלא:םיתבשומ
ןוקיתךרוצלOMNIplusהשרומךסומלהנפו

.הלקתה

)11(עניהתעוצרבקתניוויחתירונ
)ילנויצפואדחוימרוזבא(

M54.00-1878-71

.עניהתעוצרבקתנההוזמרשאכתקלדנ

!הנכס

בצמבתובשחתהךות(בכרהתארוצע
תאיצמלגאד.עונמהתאםמודו)העונתה
.הנוקיתלוהביסה

)12(עונמהאתבהפירשיוויחתירונ
)ילנויצפואדחוימרוזבא(

M54.00-1879-71

)12("עונמהאתבהפירש"יוויחהתירונ
.עונמהאתבהפירשההוזמרשאכתקלדנ
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גהנהתדמעלועפת

תועדוהגצ

:הרעה

תירונםגקלדית)12(יוויחהתירונלףסונב
,"STOP"הרהזאהתירונוהמודאהבצמה
.הרהזאםזמזעמשייו

!הנכס

בצמבתובשחתהךות,דימבכרהתארוצע
.בכרהמתאצלםיעסונהמשקב.העונתה
.תוקלדיוביכיעצמא

)13(הנחתבהריצעתשקביוויחתירונ

M54.00-1880-71

.הנחתברוצעלשקבמעסונרשאכתקלדנ

תלחתהתעינמ/הנחתםלביוויחתירונ
)14(העיסנ

M54.00-1867-71

העיסנתלחתהתעינמ/הנחתםלביוויחתירונ
תעינמואהנחתהםלבשכתקלדנ)14(
דחוימרוזבא(םילעופהעיסנהתלחתה
.)ילנויצפוא

:הרעה

חולבגתמידילעלעפומהנחתהםלב
.םינווחמה

:הרעה

המגודל,הליעפהעיסנהתלחתהתעינמ
.תוחותפתותלדןנשירשאכ

יתצמתועצמאבםדקםומיחיוויחתירונ
)15(טהל

M54.00-1882-71

טהליתצמתועצמאבםדקהםומיחתכרעמ
הענתהלרזעאיה)ילנויצפואדחוימרוזבא(
הכומנתוינוציחההרוטרפמטהשכהרק
רבכתלעפומתכרעמה;)20°Cלתחתמ(
לאתדרויתוינוציחההרוטרפמטהרשאכ
.התצההגתמתאלעפה.4°Cכלתחתמ
יתצמתועצמאבםדקםומיח"יוויחהתירונ
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גהנהתדמעלועפת

תועדוהגצ

רחאלקר.קלדיהלהכירצ)15("טהל
ךותעונמהתאענתה,תיבכתירונהש

.תוינש30

הביבסהתנגה

4מהכומנתינוציחההרוטרפמטהרשאכ °C,
טהליתצמתועצמאבםדקהםומיחתכרעמ
תטילפתא)עונמהתענתהרחאל(התיחפמ
םירבצמהוענתמהםג,ךכלטרפ.םימהזמה
הענתההןמזךשמורתויבוטםירמשנ
.רצקתמ

)10(הטאהםלביוויחתירונ

M54.00-1883-71

קלדיתטאמהדוקפתבהלקתתמייקשכ
.)10(יוויחהתירונ

!הנכס

תקלדניוויחהתירונרשאכ!הנואתתנכס
הרהזאתגרדבהלקתתרהזאתירונםעדחיב
.טאמהתאבושליעפהלתוסנלרוסא,המודא
,המודאהרהזאתגרדבתולקתןנשירשאכ
.הנכסבתואצמנהעונתהוהלעפההתוחיטב
םילולעבכרהלשהמילבהוהעיסנהינייפאמ
בשחתה(בכרהתאדימרוצע.תונתשהל
השרומךסומלעדוהו)העונתהבצמב

OMNIplus!

:תוריהז

תירונםעדחיבתקלדניוויחהתירונםא
תוסנלרוסא,הבוהצהרהזאתגרדבתרהזא
ךישמהלרתומ.טאמהתאבושליעפהל
תאאיבהלשילבא,תוריהזבבכרבגוהנל
OMNIplusהשרומךסומלםדקהבבכרה
.הקידבךרוצל

בכרב()13(רזעיוגיהזוכרמיוויחתירונ
)דבלבםינרס3םע

M54.00-1884-71

ךילהתךלהמבתבהבהמ)13(יוויחהתירונ
ררגנהןרסהשןמזלכתקלודו,זוכרמה
.יזכרמהבצמבלוענוזכרוממ

םעבכרב(רזעיוגיהזוכרמיוויחתירונ
)דבלבםינרס3

ךילהתךלהמבתבהבהמיוויחהתירונ
ררגנהןרסהשןמזלכתקלודו,זוכרמה
.הזבצמבלוענויזכרמהבצמבזכרוממ
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גהנהתדמעלועפת

תועדוהגצ

הממדההענתה(MSSיוויחתירונ
רוזבא()18()עונמהלשתויטמוטוא
)ילנויצפואדחוימ

M54.00-1885-71

תכרעמשןמזבתקלודMSS(18)יוויחתירונ
.הליעפתיטמוטואההממדההענתהה

הלקתלהמודאיוויחתירונ
דחוימרוזבא(2רוטנרטלאב
)19()ילנויצפוא

M54.00-1886-71

תבייחוהתצההגתמתלעפהרחאלתקלדנ
.לעופעונמהשכתובכל

!הנכס

תקלדנאיהשואתיבכהניאיוויחהתירונםא
ךות(בכרהתארוצע:לעופעונמהשכ
.עונמהתאםמודו)העונתהבצמבתובשחתה
תועוצרקודב,לשמל(הלקתהתביסתאההז
הרזע"האר,ךרוצההרקמבףלחה,עינה
.הבלפטו)"תימצע

הלקתלהמודאיוויחתירונ
דחוימרוזבא(3רוטנרטלאב
)20()ילנויצפוא

M54.00-1886-71

תבייחוהתצההגתמתלעפהרחאלתקלדנ
.לעופעונמהשכתובכל

!הנכס

תקלדנאיהשואתיבכהניאיוויחהתירונםא
ךות(בכרהתארוצע:לעופעונמהשכ
.עונמהתאםמודו)העונתהבצמבתובשחתה
תועוצרקודב,לשמל(הלקתהתביסתאההז
הרזע"האר,ךרוצההרקמבףלחה,עינה
.הבלפטו)"תימצע
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גהנהתדמעלועפת
הענתהךלהמבגצבתולועפה

הענתהךלהמבגצבתולועפה

הענתהךלהמבגצבתולועפה

M54_30-0106-71

םזמזעמשייהתצההגתמתלעפהרחאל
בצמהןווחמ.היינש1כךשמלהרהזאה
יוויחהתוירונלכ.בוהצרואבקולדי)6(
.תוינש2כךשמלוקלדיםינווחמהלולכמב
גצבוגצוי,םינווחמהתקידבתמלשהרחאל
תרוטרפמט/תינוציחההרוטרפמטהייוויח
ימויההעיסנהקחרמ,)1(עונמהרוריקלזונ
)4(העשה,)3(ללוכההעיסנהקחרמ,)2(
.)5(בלושמהךוליההו

:הרעה

,תכרעמבתולקתההזמבכרהבשחמםא
תועדוה,היינשהירחאתחא,הגוצתבוגצוי

ואםודארואבקולדי)6(בצמהןווחמו,הלקת
.בוהצ

בשחמלשהגוצתבתועדוההתודש
בכרה

M54_30-0106-71

/תינוציחההרוטרפמטהםיגצומהגוצתב
קחרמ,)1(עונמהרוריקלזונתרוטרפמט
ללוכההעיסנהקחרמ,)2(ימויההעיסנה
)5(בלושמהךוליההןכומכו)4(העשה,)3(
.)6(בצמהןווחמו
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גהנהתדמעלועפת

בכרהבשחמלשהגוצתבתועדוההתודש

:הרעה

MBםיכוליהתוביתילעבבכרילכב GOגצוי
ןומיסהוא)קרסבצמ(Nןומיסהקרהגוצתב
R)ירוחאךוליה(.

/תינוציחהרוטרפמטןיבהפלחה
רוריקהלזונתרוטרפמט

M54.00-1887-71

תינוציחהרוטרפמטתגוצתןיברובעלידכ
ץחל,עונמהרוריקלזונתרוטרפמטתגוצתל
.)1(ןצחללע

תינוציחהרוטרפמט

M54_30-0106-71

הרוטרפמטללאמשמעיפומה)(סונימןומיס
איההרוטרפמטהשןייצמ,)1(תגצומה
0לתחתמ °C.

!הנכס

הרוטרפמטהרשאכםגשרוכזלבושח
תרוטרפמטלעמןיידעאיהתגצומהתינוציחה
.רופכבםיסוכמךרדהינפשןכתיי,האיפקה
תוחרקירוזאלדחוימבףקתהזרבד
הרוטרפמטייונישתעב.םירשגלוארעי

הרוטרפמטהתגצהבהייהשההיהתםיינוציק
.תינוציחה

ספאתמהקחרמהדמסופיא

M54.00-1888-71

שיספאתמהקחרמהדמתאספאלידכ
.)1(ןצחלהלעתכשוממהציחלץוחלל

:הרעה

.לעפומתויהלבייחהתצההגתמ
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גהנהתדמעלועפת
םינווחמהתרואתןונווכ

העשהןונווכ

M54_30-0105-71

,ינוויכברהגתמהלש)12(ןצחללעץחל
ןצחללעץחל.העשהגצותהגוצתבשדע
ןונווכל.בהבהלוליחתיתועשהתורפס.)6(
ןצחללעץחל.)3(ןצחללעץחל,העשה
ןונווכל.תוקדהתורפסובהבהיהתע.)6(

רומשלידכ.)3(ןצחללעץחלתוקדהתגוצת
ידכ.)6(ןצחללעץחל,תננווכשהעשהתא
.)9(ןצחללעץחל,תיסיסבההגוצתלרוזחל

:הרעה

ברהגתמבשומישאללתוינש20רחאל
הנושארההגוצתלהגוצתהרוזחת,ינוויכ
.ןורכיזבורמשייאלוננווכשםיכרעהו,טירפתב

םינווחמהתרואתןונווכ

M54.00-1889-71

תרואת=)1(ןצחלהלעתכשוממהציחל
לעתכשוממהציחל,רתויההכםינווחמה
רתויהריהבםינווחמהתרואת=)2(ןצחלה

:הרעה

.לעפומתויהלבייחהתצההגתמ
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גהנהתדמעלועפת
רואית:הלקתתועדוה

:הרעה

קרםינווחמהתרואתתמצועתאןנווכלןתינ
רבעמ/ךרדהתורואואהיינחהתורואשכ
.םילעפומ

:הרעה

תירונלשרואהתמצועתאתונשלןתינאל
/היינפהתותיאלשיוויחתירונ,STOPיוויחה
לשיוויחהתירונתאןכוהרהזאהיתתואמ
ךשמלםיקלודהלקתילמס.היינחהםלב
ןכמרחאלוהאלמרואתמצועבתוינש10כ
המצעתאהמיאתמםהלשרואהתמצוע
ןתינ.הילאהננווכםינווחמהתרואתשהמצועל
םיביכרהלכלשהרואתהתמצועתאןנווכל
.תוגרדאלל,ףיצרןפואבםירחאה

:הרעה

ןונווכהרמשנ0בצמלרבעומהתצההגתמשכ
.הרואתהתמצועלש

רואית:הלקתתועדוה

M54.00-1859-71

תעדוה,ילועפתעדימ:ןההגוצתהתועדוה
ןפואב)2(גצבתוגצומהתורהזאואהלקת
יפלע,קלוד)1(בצמהןווחמ.יטמוטוא
בוהצרואב,עוריאהלשהרמוחהתגרד
הגוצתבהעדוהלףסונבשןכתיי.םודאוא
.םינווחמהלולכמב)4(יוויחתירונםגקלדית
ןגיצהלוהגוצתתועדוהגצהןמםילעהלןתינ
ףסונבםא.רתוירחואמדעומבשדחמ
אלאיה)4(יוויחתירונםגתקלודהעדוהל
רשאכ.גצבהעדוההרושיארחאלהבכת
הרהזאלילצםגעמשיי,תורומחתולקתןנשי
.הגוצתבקלדית)STOP)3יוויחהתירונו
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גהנהתדמעלועפת
רואית–המודאהרהזאתגרד:הלקתתועדוה

!הנכס

תיבכאל"STOP"תירונרשאכ!הנואתתנכס
תנייצמאיה,העיסנךלהמבתקלדנאיהשוא
.העונתהתוחיטבלואבכרהתלעפהבהנכס
םילולעבכרהלשהמילבהוהעיסנהינייפאמ
בשחתה(בכרהתאדימרוצע.תונתשהל
השרומךסומלעדוהו)העונתהבצמב

OMNIplus!

!הנכס

תגרדבתולקתןנשירשאכ!הנואתתנכס
העונתהוהלעפההתוחיטב,המודאהרהזא
המילבהוהעיסנהינייפאמ.הנכסבתואצמנ

תאדימרוצע.תונתשהלםילולעבכרהלש
ךסומלעדוהו)העונתהבצמבבשחתה(בכרה
!OMNIplusהשרומ

:תוריהז

רתומהבוהצהרהזאתגרדבהלקתהנשישכ
תונפלשיםלוא,תוריהזבעוסנלוךישמהל
ךרוצלOMNIplusהשרומךסומלםדקהב
.הלקתהתקידב

בוהצ/םודאבצמןווחמ

תועדוההלשהרמוחהתוגרדןיבןיחבהלידכ
בשחמלש)1(בצמהןווחמקלדיי,הגוצתב
ריאיבצמהןווחמ.םודאואבוהצרואבבכרה
תועדוהואלועפתתועדוהתובקעבבוהצב
ההובגתופידעתולעבתולקת.בכרבהלקת
.םודאבצמןווחמםעתוגצומרתוי

STOPהרהזאתירונ

םגףסונבקלדיתתורומחתולקתלשהרקמב
.STOP(3)הרהזאהתירונ

–המודאהרהזאתגרד:הלקתתועדוה
רואית

M54.00-1859-71

ההובגתופידעתגרדבתולקתןנשירשאכ
.םודארואב)1(בצמהןווחמקולדירתוי

!הנכס

תגרדבתולקתןנשירשאכ!הנואתתנכס
הלעפההתוחיטב,)1(המודאהרהזא
העיסנהינייפאמ.הנכסבתואצמנהעונתהו
רוצע.תונתשהלםילולעבכרהלשהמילבהו

)העונתהבצמבבשחתה(בכרהתאדימ
!OMNIplusהשרומךסומלעדוהו

110OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB



גהנהתדמעלועפת
רואית–המודאהרהזאתגרד:הלקתתועדוה

הרהזאתגרדבהגוצתתועדוהרושיא
המודא

M54_30-0105-71

תועצמאבהגוצתתועדוהרשאללוכיגהנה
.בכרהבשחמלש)9(גתמה

הרהזאתגרדבהגוצתתועדוהתגצה
המודא

M54_30-0141-71

הלקתהלמסובכיהעדוההרושיאתובקעב
ההזמו)3(המודאההרהזאהתירונ,)1(
רחאל.)גצומםא()2(רצוקמהתכרעמה
הגוצתהתעדוהתרמשנהעדוההרושיא
תולקתהיטרפטירפתב,ןוחבאהןורכיזב
לכבשדחמןגיצהלןתינו,בכרהבשחמלש
למס.גתמב)6(ןצחללעהציחלידילעתע
הגוצתתעדוהשןייצמהגוצתב)4(עדימה
.ןורכיזבהרומש

:הרעה

תירונלףסונבשןכתיי,תופידעהתמריפלע
.הרהזאםזמזםגעמשויהמודאההרהזאה
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גהנהתדמעלועפת
הריקס–םודאבצמןווחמםעבכרמהבשחמגצבהלקתייוויח

םעבכרמהבשחמגצבהלקתייוויח
הריקס–םודאבצמןווחמ
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גהנהתדמעלועפת
רואית–הבוהצהרהזאתגרד:הלקתתועדוה

:תוריהז

גצבםיעטקמהלשתוריהבה
ןונווכבהיולתבכרהבשחמ
םג.םינווחמהתרואתתמצוע
םיעטקמהלקתתגצומרשאכ
םגרצקןמזךשמלוקלדייהלא
.תמעמועמםינווחמהתרואתםא

:הרעה

הלקתהיוויחלףסונבשןכתיי
תכרעמההזמםגגצבעיפוי

המגודבומכ,הלקתהלשרצוקמ
)1(.

םימלבהתכרעמבהלקת1
)המגוד(

CANםינותנספבהלקת2

תוקוחשםימלבתודיפר3

ידמךומנהגהןמשסלפמ4

תכרעמלשקפסאהץחל5
ידמךומנםימלבה

ךלכולמעונמהלשריוואהןנסמ6

טאמהתאתיבשהלןתינאל7

דמצמהלזונלכמבןמשהסלפמ8
ידמךומנ

ידמךומנעונמבןמשהץחל9

ידמםחטאמה10

הטעומעונמהרוריקלזונתומכ11
ידמ

ידמםחעונמהרוריקלזונ12
)C°בתניוצמהרוטרפמטה(

–הבוהצהרהזאתגרד:הלקתתועדוה
רואית

M54.00-1859-71

קולדירתויהכומנתופידעבתולקתןנשישכ
.)1(בוהצרואבבצמהןווחמ

:תוריהז

רתומהבוהצהרהזאתגרדבהלקתהנשישכ
תונפלשיםלוא,תוריהזבעוסנלוךישמהל
ךרוצלOMNIplusהשרומךסומלםדקהב
.הלקתהתקידב

OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB113



גהנהתדמעלועפת
רואית–הבוהצהרהזאתגרד:הלקתתועדוה

תגרדבהגוצתתועדוהלשרושיא
הבוהצהרהזא

M54_30-0105-71

תועצמאבהגוצתתועדוהרשאללוכיגהנה
.בכרהבשחמלש)9(גתמה

הרהזאתגרדבהגוצתתועדוהתגצה
הבוהצ

M54_30-0141-71

הלקתהלמסובכיהעדוההרושיאתובקעב
ההזמו)3(הבוהצההרהזאהתירונ,)1(
רחאל.)גצומםא()2(רצוקמהתכרעמה
הגוצתהתעדוהתרמשנהעדוההרושיא
תולקתהיטרפטירפתב,ןוחבאהןורכיזב
לכבשדחמןגיצהלןתינו,בכרהבשחמלש
למס.גתמב)6(ןצחללעהציחלידילעתע
הגוצתתעדוהשןייצמהגוצתב)4(עדימה
.ןורכיזבהרומש
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גהנהתדמעלועפת
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גהנהתדמעלועפת
הריקס–בוהצבצמןווחמםעבכרמהבשחמגצבהלקתייוויח

םעבכרמהבשחמגצבהלקתייוויח
הריקס–בוהצבצמןווחמ
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גהנהתדמעלועפת
הריקס–בוהצבצמןווחמםעבכרמהבשחמגצבהלקתייוויח

:תוריהז

גצבםיעטקמהלשתוריהבה
ןונווכבהיולתבכרהבשחמ
םג.םינווחמהתרואתתמצוע
םיעטקמהלקתתגצומרשאכ
םגרצקןמזךשמלוקלדייהלא
.תמעמועמםינווחמהתרואתםא

:הרעה

הלקתהיוויחלףסונבשןכתיי
תכרעמההזמםגגצבעיפוי

המגודבומכ,הלקתהלשרצוקמ
)1(.

םימלבהתכרעמבהלקת1
)המגוד(

דחוימרוזבא(החותפגהנהתלד2
)ילנויצפוא

רוזבא(החותפןעטמהאתתלד3
)ילנויצפואדחוימ

תושמשהתפיטשלזונסלפמ4
ידמךומנ

לעופרזעהםומיח5

רזעהיוגיהלשןמשהןנסמ6
דחוימרוזבא(ךלכולמ
םינרס3םעבכרב()ילנויצפוא
)דבלב

רזעהיוגיהלשןמשהסלפמ7
דחוימרוזבא(ידמךומנ
םינרס3םעבכרב()ילנויצפוא
)דבלב

דחוימרוזבא(ינשהבוגהניכר8
)ילנויצפוא

רוזבא(ליגרההבוגבוניאבכר9
)ילנויצפואדחוימ

דחוימרוזבא(בכרהתהבגה10
)ילנויצפוא

דחוימרוזבא(בכרהתכמנה11
)ילנויצפוא

תנכותמההבוגלעיגהבכרה12
דחוימרוזבא(רתויבךומנה
)ילנויצפוא

הליעפהדיכלינפמהנגהה13
רוזבא(םוסחהניכרךילהת
)בהבהמץח()ילנויצפואדחוימ

ינכרצלשהקפסאהץחל14
רוזבא(ידמךומנהנשמה
לכמהוץחה()ילנויצפואדחוימ
)םיבהבהמ

ידמךומנרבצמחתמ15

הליעפטוישתרקבתכרעמ16

ליעפתוריהמהליבגמ17

ידמךומנעונמןמשץחל18

ידמךומנעונמןמשסלפמ19

תומכלעיגה®AdBlueסלפמ20
תיברזרה

תיברזרהתומכלעיגהקלדה21

עונמהלעהנגההתייצקנופ22
הליעפ

ידמםחעונמהרוריקלזונ23

תביתרובעריוואהץחל24
ידמךומנםיכוליהה

ידמההובגדמצמהתרוטרפמט25

םיכוליההתביתבהלקת26

הנשמהינכרצהקפסאץחל27
)ילנויצפואדחוימרוזבא(

דחוימרוזבא(רזעעניה28
)ילנויצפוא
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גהנהתדמעלועפת
רואית"STOP"תירונ:הלקתתועדוה

רואית"STOP"תירונ:הלקתתועדוה

M54.00-1859-71

!הנכס

תיבכאל"STOP"תירונרשאכ!הנואתתנכס
תנייצמאיה,העיסנךלהמבתקלדנאיהשוא
.העונתהתוחיטבלואבכרהתלעפהבהנכס
םילולעבכרהלשהמילבהוהעיסנהינייפאמ
בשחתה(בכרהתאדימרוצע.תונתשהל
השרומךסומלעדוהו)העונתהבצמב

OMNIplus!

לילצםגעמשיי,תורומחתולקתןנשירשאכ
קלדית)STOP)3יוויחהתירונוהרהזא
הגוצתב

:הרעה

.STOPתירונתאתובכללוכיךניא
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גהנהתדמעלועפת
הריקס–המודאSTOPתירונםעבכרהבשחמגצבהלקתייוויח

תירונםעבכרהבשחמגצבהלקתייוויח
STOPהריקס–המודא
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גהנהתדמעלועפת

הגוצתילמס

:הרעה

הלקתהיוויחלףסונבשןכתיי
תכרעמההזמםגגצבעיפוי

המגודבומכ,הלקתהלשרצוקמ
)1(.

םימלבהתכרעמבהלקת1
)המגוד(

CANםינותנספבהלקת2

תכרעמלשקפסאהץחל3
ידמךומנםימלבה

דמצמהלזונלכמבןמשהסלפמ4
ידמךומנ

םיכוליההתביתבהלקת5

ידמךומנעונמהןמשץחל6

הגוצתילמס

תויהלםילוכיןלהלםיטרופמהםילמסה
:הגוצתבםיגצומ

הגוצתילמס

ןמשץחל

גצומ,ידמךומנעונמבןמשהץחלרשאכ
.הגוצתב"עונמןמשץחל"למסה

!הנכס

בצמבתובשחתהךות(דימבכרהתארוצע
הביסהתארתא,עונמהתאםמוד,)העונתה
לוכיןיקתאלןמשץחל.הנוקיתלגאדוהיעבל
.עונמלרומחקזנםורגל

לגלגתוריהמןשייחבהלקת

ההזמםימלבהתרקברשאכגצומהזלמס
.לגלגהתוריהמינשייחמדחאבהלקת

!הנכס

םילוכיםימלבהובכרהתוגהנתהינייפאמ
השרומךסומלהנפ.תוריהזבגהנ.תונתשהל

OMNIplusהלקתהןוקיתךרוצל.

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."לועפת"

תוקוחשםלבתודיפר

םלבהתודיפרתקיחשרשאכגצומהזלמס
.רתויואדחאןרסבידמהלודג
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גהנהתדמעלועפת

הגוצתילמס

!הנכס

םילוכיםימלבהובכרהתוגהנתהינייפאמ
השרומךסומלהנפ.תוריהזבגהנ.תונתשהל

OMNIplusהלקתהןוקיתךרוצל.

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."לועפת"

חוכההגהןמשסלפמ

ןמשהלכמבסלפמהרשאכגצומהזלמס
סלפמלדעדריחוכההגההתבאשמלש
.ילמינימה

!הנכס

OMNIplusהשרומךסומלהנפ!הנואתתנכס
.יוגיההתכרעמלשתומיטאהתקידבךרוצל
,הנואתלהנכסהווהמןמשלשףסונדוביא
.רתויהשקךפוהיוגיההךכבקעשןוויכמ

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."תימצעהרזע"

םייוויחלשלשכ

הגוצתבגיצהלןתינאלרשאכגצומהזלמס
.םיעוריאואתורהזא,בושחילועפתעדימ

!הנכס

לשהמילבהוהעיסנהינייפאמ!הנואתתנכס
בכרהתארוצע.תונתשהלםילולעבכרה
תאםמודו)העונתהבצמבתובשחתהךות(
תולולעשתולקתגיצהלדועןתינאל.עונמה
הנפ.המילבהוהעיסנהינייפאמתאתונשל
ןוקיתךרוצלOMNIplusהשרומךסומל
.הלקתה

עונמהתנגהתייצקנופעדימ

גצות"עונמתנגה"תילועפתההעדוהה
לזונתרוטרפמטהעיסנךלהמברשאכ
.רתומללעמהלוערוריקה

:הרעה

םזמזעמשיישןכתיי,הלקתהתירונלףסונב
.הרהזאה
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גהנהתדמעלועפת

הגוצתילמס

:תוריהז

ררב.יטמוטואןפואבתחפומעונמהקפסה
ךרוצההרקמב.הבלפטוהיעבהרוקמתא
.ךכםשלOMNIplusהשרומךסומלהנפ

:הרעה

ההובגעונמרוריקלזונתרוטרפמטלםרוגה
ךומנרוריקלזונסלפמלשמלתויהללוכיידמ
תועוצר)"תימצעהרזע"קרפההאר(ידמ
הרזע"קרפההאר(ידמתויופרואתומוגפ
האר(ררוואמהדמצמבהלקתוא)"תימצע
.)"תימצעהרזע"קרפה

ידמךומנדמצמהלזונלכמבןמשהסלפמ

סלפמלתחתמדרוילזונהסלפמםא
.הגוצתבהזלמסקלדיי,םומינימה

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."תימצעהרזע"

ידמההובגדמצמהתרוטרפמט

תביתלשדמצמהשכהגוצתבקלדייהזלמס
הגירח.הדימהלערתיםמחתמםיכוליהה
.דמצמהלשתרתומההדובעהתרוטרפמטמ

:תוריהז

.דמצמלקזנתנכסתמייק

:תוריהז

העיסנבליחתהלואבכרהתאןרמתלידכ
.רתויךומנךוליהלבלש

:תוריהז

ןורמתהואהעיסנהתלחתהךילהתתאםייס
.רשפאהלככרהמ

31המילבלגעמהקפסאץחל

תחתמ(1,2המילבהילגעמבריוואהץחל
)רב5.5לתחתמ(3לגעמבוא)רב6.8ל
.ידמךומנ

!הנכס

בצמבתובשחתהךות(דימבכרהתארוצע
OMNIplusהשרומךסומלהנפ.)העונתה
תכירצרשאכ.םימלבהתכרעמתקידבךרוצל
תלעפהרחאללשמל(ההובגסוחדהריוואה
ןורמתידכךותבכרהתכמנה/תהבגהתכרעמ
קרהעיסנבךישמהלרתומ)ןמזותואבבכרה
ץחלהשרחאלקר.התבכתירונהשרחאל
.הלקתהתרהזאהבכת,רב7.2לעהלוע
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גהנהתדמעלועפת

הגוצתילמס

:הרעה

תרושבםימלבהלקתתירונקלדיתףסונב
.יוויחהתוירונ

)דחוימרוזבא(טאמהתרוטרפמט

טאמהתרוטרפמטרשאכגצומהזלמס
.ידמההובג

!הנכס

לשמל(ידמההובגטאמהתרוטרפמטרשאכ
קפסהתחפי)תודרומבתכשוממהעיסנב
ךומנךוליהלףלחהובכרהתאטאה:טאמה
לשהעובקתוריהמלערומשלרשפאיש,רתוי

.עונמהתמילבתועצמאבבכרה

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."גהנהתדמעלועפת"

)דחוימרוזבא(טאמבהלקת

תבשומוניאטאמהרשאכעיפומהזלמס
לעםיצחולשכואתתסוומABSהשןמזב
.קלדהתשווד

:הרעה

ימלבלשהלקתהתירונםגןכתייףסונב
.יוויחהתוירונתרושבקלדיתהטאהה

!הנכס

לא.דואמהברתוריהזבגהנ!הנואתתנכס
השרומךסומלהנפ.טאמהתארתויליעפת

OMNIplusהלקתהןוקיתךרוצל.

)דחוימרוזבא(טוישתרקבתכרעמ

.תלעפומטוישהתרקבתכרעמשכקלדנ
.העבקנשהעיסנהתוריהמגצותףסונב

:הרעה

גתמ"האר:טוישהתרקבתכרעמתלועפ
תרקבתכרעמוהטאהימלברובעבלושמ
"טוישה

)דחוימרוזבא(תוריהמליבגמ

.טוישהתרקבתכרעמתלעפהתעבגצוי
.העבקנשהעיסנהתוריהמגצותףסונב
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גהנהתדמעלועפת

הגוצתילמס

:הרעה

גתמ"האר:טוישהתרקבתכרעמתלעפה
תרקבתכרעמוהטאהימלברובעבלושמ
"טוישה

®AdBlueלשתיברזרתומכ

תומכהסלפמלעיגמ®AdBlueהרשאכגצוי
.תיברזרה

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."לועפת"

קלדהלשתיברזרתומכ

הדרילכמבקלדהתומכרשאכגצומהזלמס
.14%כל

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
"לועפת"

דחוימרוזבא(הנשמהינכרצהקפסאץחל
)ילנויצפוא

לשהקפסאהץחלרשאכעיפומהזלמס
.רב5.5לתחתמדרויהנשמהינכרצלגעמ

!הנכס

ךומנהקפסאץחל"הרהזאההעיפומגצבםא
,ריוואהילתמתכרעמשןכתיי,"הנשמינכרצ
ןפואבולעפיאלדמצמהואתותלדהתכרעמ
השרומךסומלהנפ.תוריהזבגהנ.ןיקת

OMNIplusריוואהתכרעמתקידבךרוצל
ההובגסוחדהריוואהתכירצרשאכ.סוחדה
תכמנה/תהבגהתכרעמתלעפהרחאללשמל(
רתומ)ןמזותואבבכרהןורמתידכךותבכרה
.התבכתירונהשרחאלקרהעיסנבךישמהל

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."לועפת"

)ההובגתופידע(םיכוליההתביתבהלקת

תכרעמבהלקתהנשירשאכגצומהזלמס
הלקתהתרהזאתירונםעדחיב,םיכוליהה
.גצבSTOPהמודאה

!הנכס

הריאמSTOPהלקתההרהזאתירונרשאכ
תובשחתהךות(דימבכרהתארוצעלשי

השרומךסומלךכלעעידוהלו)העונתהבצמב
OMNIplus!
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גהנהתדמעלועפת

הגוצתילמס

)הכומנתופידע(םיכוליההתביתבהלקת

תכרעמבהלקתהנשירשאכגצומהזלמס
תגרדבהלקתתעדוהםעדחיב,םיכוליהה
.גצבהבוהצהרהזא

:הרעה

הנפ.תולבגהםעקררתומהעיסנהךשמה
OMNIplusהשרומךסומלירשפאהםדקהב
!םיכוליההתכרעמתקידבךרוצל

:תוריהז

רתומהבוהצהגרדבהלקתתרהזאתמייקשכ
עיגהלשיםלוא,העיסנבתוריהזבךישמהל
ךרוצלOMNIplusהשרומךסומלםדקהב
!הלקתהתקידב

ןרציידילערבוחםאקר(החותפתלד
)בכרמה

רתויואתחאתלדרשאכגצומהזלמס
.החותפ

!הנכס

תוארוההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
.בכרמהןרצילשהלעפהה

)ילנויצפואדחוימרוזבא(ינשהבוגהניכר

הבוגבאצמנבכרהרשאכגצומהזלמס
.ינשה

דחוימרוזבא(ליגרההבוגבוניאבכרה
)ילנויצפוא

הבוגבאצמנוניאבכרהרשאכגצומהזלמס
.ליגרה

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."גהנהתדמעלועפת"

)ילנויצפואדחוימרוזבא(בכרהתהבגה

.בכרהתהבגהךלהמבגצומהזלמס

126OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB



גהנהתדמעלועפת

הגוצתילמס

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."גהנהתדמעלועפת"

)היצפוא–דחוימרוזבא(בכרהתכמנה

.בכרהתכמנהךלהמבגצומהזלמס

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."גהנהתדמעלועפת"

רתויבךומנהתנכותמההבוגלעיגהבכרה
)ילנויצפואדחוימרוזבא(

.םלשוההכמנההךילהתשכגצומהזלמס

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."גהנהתדמעלועפת"

ךילהתהליעפתודכליהינפמהנגהה
)ילנויצפואדחוימרוזבא(םסחנהניכרה

ךלהמבוהשלכלושכמבלקתנבכרהרשאכ
בהבהמץחםעלמסהעיפוי,הניכרה
.םסחייהניכרהךילהת.הגוצתב

ידמךומנהנשמהינכרצלשהקפסאהץחל
)ילנויצפואדחוימרוזבא(

הבוגתרקבתכרעמלשהקפסאהרשאכ
בהבהמץחםעלמסגצוי,ידמךומנבכרה
.הגוצתבלכמו

:הרעה

בכרההבוגתרקבתכרעמשןכתייהזכבצמב
.ירמגלהניקתהרוצבלעפתאל

עונמהרוריקלזונסלפמ

עונמהרוריקלזונסלפמרשאכגצומהזלמס
סלפמלתחתמדריתוטשפתההלכמב
.םומינימה

:תוריהז

סלפמתדירילםרוגהלשןוקיתלוהקידבלגאד
סלפמ.הבורקההריצעבעונמהרוריקלזונ
רומחקזנםורגללוכיידמךומנרוריקלזונ
.עונמל
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גהנהתדמעלועפת

הגוצתילמס

!הנכס

,םודארואבתינמזובקלדנבצמהןווחמםא
.עונמרוריקלזונדימףיסוהלשי

:הרעה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."תימצעהרזע"

ידמךומנתושמשהתפיטשלזונסלפמ

תפיטשלזונסלפמרשאכגצומהזלמס
.ידמךומנתושמשה

רוזבא(ךלכולמעונמהלשריוואהןנסמ
)דחוימ

עונמהלשריוואהןנסמרשאכגצומהזלמס
.דואמךלכולמ

:תוריהז

ריוואהןנסמלשהקוזחתלופיטעוציבלגאד
.הנושארהתונמדזהב

קר(ררגנןרסיוגיהבןמשןנסמךולכל
)יוגיהלעבררגנןרסילעבםיבכרב

לגעמבןמשהןנסמרשאכגצומהזלמס
ךלכולמררגנהירוחאהןרסהלשןמשה
.דואמ

:תוריהז

ןמשהתאוןמשהןנסמתאףילחהלגאד
.רתויבהבורקהתונמדזהב

םיבכרבקר(ררגנןרסיוגיהבןמשסלפמ
)יוגיהלעבררגנןרסילעב

לגעמבןמשהסלפמרשאכגצומהזלמס
דרייוגיההלעבררגנהןרסהלשןמשה
.ילמינימההבוגל

!הנכס

בכרהתוגהנתה:המודאהעדוהםעדחיב
ךות(בכרהתארוצע.תונתשהלהלולע
ךסומלהנפ.)העונתהבצמבתובשחתה
.הלקתהןוקיתךרוצלOMNIplusהשרומ

!הנכס

ךישמהלרתומ:הבוהצהעדוהםעדחיב
העיסנמענמיהלשי.תוריהזבהמידקהעיסנב
.רוחאל
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גהנהתדמעלועפת
ץחלילבריוואההלתמשכבכרהןורמתרשוכ

רזעםומיח

.לעופרזעהםומיחרשאכגצומהזלמס

רבוחםאקר(חותפןעטמאתהסכמ
)בכרמהןרציידילע

לשרתויואדחאהסכמרשאכעיפויהזלמס
.חותפןעטמהיאת

!הנכס

תוארוההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
.בכרמהןרצילשהלעפהה

ידמךומנרבצמחתמ

M54_30-0141-71

עיפות)2("ידמךומנרבצמחתמ"תרהזא
טלוו22כלתחתמדרויחתמהרשאכגצב
.העיסנב

!הנכס

.תונתשהלםילולעהמילבהובכרהתוגהנתה
בצמבתובשחתהךות(בכרהתארוצע
ךסומלהנפ.עונמהתאםמודו)העונתה
.הלקתהןוקיתךרוצלOMNIplusהשרומ

ילבריוואההלתמשכבכרהןורמתרשוכ
ץחל

םייונבענומהןרסהךילומותימדקההדלשה
חטבומבכרהלשןורמתהרשוכשהזכןפואב
אללןההלתמהלשריוואהתוירכשכםג
.ריווא

לעבכרהלשללוכהלקשמה,הזכהרקמב
אשינירוחאהןרסהלעותימדקההדלשה
הלועפבצמברשא,םיעוזעזהימלובידילע
תאםולבלםדיקפתוסמועםיאשונםניאליגר
ימלוב.ינוציקלוטלטלשהרקמבהלתמה
םהוךשמתמסמועלםידעוימםניאםיעוזעזה
טרפ!םיליגרהםילתמלףילחתתווהלםילוכי
.)'דכוםיקדס(קזניהללולעבכרמהךכל

!הנכס

תאןרמתלןיידעןתינםילתמבץחלןיארשאכ
דבלבהכילהבצקבעוסנלרתומםלוא,בכרה
בכרהתאדימעהלןתינובשאבהםוקמלדע
השרומךסומלעדוה.החטבבךרדהדצל

OMNIplus!תכרעמבתודובעעוציבתעב
ךומתלובכרהתאהיבגהלשיריוואהילתמ
ההבגהיסיסבםעםיהבגמתועצמאבותוא
תאז,תונוכנההכימתהתודוקנבםימיאתמ
העיקשלםורגללולעריוואןדבואשרחאמ
!בכרהלשהריהמ
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גהנהתדמעלועפת
ררגנהןרסברזעיוגיה

ררגנהןרסברזעיוגיה

תאןיטקהלרשפאמררגנהןרסברזעהיוגיה
ןורמתהרשוכתאךכברפשלוהיינפהסוידר
ףסונב.יטיאןורמתבדחוימב,בכרהלש
.ררגנהןרסהלשםיגימצהיאלבתחפומ
ןיבבולישלעתססבתמרזעהיוגיהתרקב
.הקינורטקלאןיבלהקילוארדיה

ש"מק20לשתוריהמלדעלעופרזעהיוגיה
היינפהלדע,ימדקהןרסליסחיןפואב
ןיבשתויוריהמב.ררגנהןרסהלשתיברמ

ןרסביוגיההתיווזתחפותש"מק35ל20
יוגיהזכרוממ,האלהוש"מק35מ.ררגנה
בצמבלוענ(יטמוטואןפואבררגנהןרסה
תוגהנתהתחטבומךכמהאצותכ.)יעצמאה
.הרשיוהריהמהעיסנבהביציבכר

:הרעה

ררגנהןרסהלשיוגיהה,םימיוסמםיבצמב
תתחפהבםיניינועמרשאכ,המגודל(יוצרוניא
.)בכרהירוחאלשהצוחההייטסהתדימ
יוגיהתאינדיןפואבזכרמלןתינהלאםיבצמב
םינווחמהחולבןצחלתרזעבררגנהןרסה
האררבסהל.)יעצמאהבצמבהליענ(
.םיאבהםידומעה

ןרסהלשזוכרמלוטיבוינדיזוכרמ
.)זכרוממבצמבהליענ(ררגנה

:הרעה

תוריהמולעפומתויהלךירצהתצההגתמ
.ש"מק20מהכומנהעיסנה

!הנכס

העיסנהךלהמבזוכרמלוטיבוינדיזוכרמ
M46_00-0095-01.העיסנבבכרהתוגהנתהתאםינשמ

הלעמיפלכ)1(ןצחללעתופיצרבץחל
.תופיצרבתקלוד)2(יוויחהתירונשדע

.הזבצמבלענייוזכרומיררגנהןרסה

:הרעה

)1(ןצחלשןמזלכ(זוכרמהךילהתךלהמב
.)2(יוויחהתירונבהבהת)לעפומ
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גהנהתדמעלועפת

םינרס3ילעבבכרילכבהעיסנתלחתהרזע

:הרעה

.ררגנהןרסהיוגיהקספומךכב

:הרעה

ש"מק40מתוהובגהעיסנתויוריהמב
לשינדיהזוכרמהיטמוטואןפואבלטובמ
הגוהמתויהלבשררגנהןרסה.ררגנהןרסה
.ש"מק35מתוכומנתויוריהמב

)1(ןצחללעץחל:ינדיהזוכרמהלוטיב
.תיבכ)2(יוויחהתירונשדע,הטמיפלכ

היהיררגנהןרסהיוגיה.לטובמזוכרמה
.ימדקהןרסהיוגיהלליבקמתעכ

:הרעה

)1(ןצחלשןמזלכ(יוגיההךילהתךלהמב
.)2(יוויחהתירונבהבהת)לעפומ

:הרעה

תויוריהמבהגוהמתויהלבשררגנהןרסה
.ש"מק35מתוכומנ

ילעבבכרילכבהעיסנתלחתהרזע
םינרס3

םהמדחאקררשאםינרס3ילעבבכרילכב
.םייפרוחםיאנתבהזיחאתויעבונכתיי,ענומ
ריוואהילתמתוירכתורבוחמהליגרהעיסנב
ןפואבררגנהןרסהלשוענומהןרסהלש
הקולחרצויןרפסמותוירכהלדוג.יטמואינפ
ענומהןרסהןיבסמועהלשתילנויצרופורפ
ידילעאשינהסמועהקלח.ררגנהןרסל
.הזיחאהלעעיפשמוניאררגנהןרסה

"העיסנהתלחתהרזע"תלעפהתובקעב
תינמזובו,םינרסהינשןיברשקהקתונמ
תחופוררגנהןרסהלשתוירכהמריוואזקונמ
ןרסהלעסמועהלדגךכבקע.וילעסמועה
הזיחאהתוחוכתארפשמהרבד,ענומה
.ענומהןרסהילגלגלשתידצההרקבהו

:הרעה

קרהעיסנהתלחתהרזעתאליעפהלןתינ
האררבסהל.ש"מק20מתוכומנתויוריהמב
.םיאבהםידומעה
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גהנהתדמעלועפת
)םינרססמועתרבעה(העיסנתלחתהרזעתלעפה

תרבעה(העיסנתלחתהרזעתלעפה
)םינרססמוע

:הרעה

העיסנהתלחתהרזעתאליעפהלןתינ
.ש"מק20מתוכומנתויוריהמב

.)1(ןצחלהלעץחל

ןרסהלשריואהתוירכמזקוניריוואה
ןרסהלעסמועהלדגךכבקע.ררגנה
הזיחאהתוחוכתארפשמהרבד,ענומה
.ענומהןרסהילגלגלשתידצההרקבהו

רזערשאכתקלודןצחלבLEDתירונ
.לעפומהעיסנהתלחתה

הציחלרחאלהבכיהעיסנהתלחתהרזע
תרבגהםע,)1(ןצחלהלעתפסונ
קותינואש"מק30לעמתוריהמה
.התצהה

תובושחיוגיהתוארוה

ורחבנינכמהיוגיההסחיויוגיההתדימ
חוכהתכרעמבלשכלשהרקמבשךכ
לגלגבוביסלשורדהחוכה,תילוארדיהה
,שארמהעבקנשהדימלעהלעיאלהגהה
לעהריבסהתיברמההדימכהעבקנרשאו
.קקוחמהידי

הזחוכןוט12מלודגלקשמבםיבכררובע
450אוה N)ןוט3.5ןיבשלקשמבםיבכרל
400אוהחוכהןוט12ל N(לגלגףקיהב
הרישיהעיסנמבכרהיוגיהתעבהגהה
העיסנתוריהמברטמ20לשסוידרבלגעמל
דעויוגיההתליחתמלחה.ש"מק10כלש
ורבעישרוסארטמ20לשסוידרלהעגהל
.תוינש6מרתוי

עויסהןדבואלשהרקמבש,תעדלבייחגהנה
בקעלשמל(ימואתפןפואבילוארדיהה
תאטוונלןתינןיידע)הבאשמהעניהבלשכ
ידכרתויברחוכשרדייתאזםעךא,יבכרה
.הגההתאבבוסל

אוהשרחאמלבארתויברידנאוההזכבצמ
גהנהלולעיופציתלבירמגלןפואבשחרתמ
גהנה.הלוענהגההתכרעמשתועטבבושחל
ךותיוגיההתלועפתאעצבלוךישמהלבייח
.רתויברחוכתלעפה

בצמריהבהלעייסלהרומאוזהבושחהארוה
ינפמגהנהתאריהזהלו,גצוהשהזתמגוד
.בצמהלשתיעטומהכרעה

!הנכס

השק,חוכההגהתכרעמבלשכלשהרקמב
דימהנפ.בכרההגהתאליעפהלדואמ
ןוקיתךרוצלOMNIplusהשרומךסומל
!הלקתה
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גהנהתדמעלועפת

דמועבכרהשכהגההלגלגבוביס

דמועבכרהשכהגההלגלגבוביס

:הרעה

בוביסתעב,הגההדומעלםיקזנעונמלידכ
ילוארדיהעויסאלל,הדימעבהגההלגלג
תחתמבוביסיחטשמאללו)םמדומעונמ(
םערישיעגמבםיגימצה(םיימדקהםילגלגל
:תואבהתודוקנהלעדיפקהלשי,)עקרקה

לגלגתאףוחד,הגההלגלגתאררחש
תאלענ.ףוסהדעהטמלוהמידקהגהה
לגלגתאבבוס.הזבצמבהגההדומע
לשתיווזןהיניבשכ,םיידיהיתשבהגהה

.180°דע90°

:תוריהז

ינשבהגההלגלגתאבבוסלןיאןפואםושב
דצמהגההלגלגתאךושמלרוסא!םישנא
!דחא

:הרעה

םחתמבהברתוריהזתשקבתמלכהלעמ
!ךסומה
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םיגתמירואית

םינווחמהחולבםינצחלוםיגתמ

םינווחמהחולבםינצחלוםיגתמ

:הרעה

םילמסהתאםיגיצמןלהלשםירויאה
רודיס.םינצחלהוםיגתמהלעםיעיפומה
הנובידילעעבקנבכרבםינצחלהוםיגתמה
.בכרמה

הנובלשהלעפההתוארוהלבלםיש
.בכרמה

הרהזאהיתתואמגתמ

,ולעפויםיינמיהוםיילאמשהתותיאהיסנפלכ
.התצההגתמאצמנבצמהזיאבהנשמאל
הרהזאהתותיאגתמבהרקבהתוירונ
.תובהבהמםינווחמהלולכמבו

)ילנויצפואדחוימרוזבא(התצהגתמ

לכלחתמקפוסמגתמהתלעפהתובקעב
ליעפהלןתינתעכ.יוויחהוהלעפההיביכר
גתמתאםיקתנמרשאכ.םינכרצהלכתא
.ובוכיעונמהולמשחהינכרצלכ,התצהה

:הרעה

ףוחדלשי,קתונמבצמלגתמהתרבעהךרוצל
ץוחללתינמזובוהטמלהחטבאהןצחלתא
.הלעמלגתמהלע

:הרעה

דומעבחתפמגתמילבבכרילכבקרןקתומ
.הגהה

דחוימרוזבא(עונמהתענתהןצחל
)ילנויצפוא

םיכוליההתביתולעפומהתצההגתמשכ
תאעינתתןצחלהלעהציחל,קרסבצמב
.עונמה

:הרעה

דומעבחתפמגתמילבבכרילכבקרןקתומ
.הגהה

הליענ(ררגנןרסיוגיהזוכרמןצחל
ןרסילעבםיבכרבקר()יזכרמבצמב
)יוגיהלעבררגנ

לוענלוררגנהןרסהיוגיהתאזכרמלןתינ
תחתמתויוריהמבזכרוממבצמבותוא
תבהבהמזוכרמהךלהמב.ש"מק20ל
רחאל.םינווחמהלולכמביוויחהתירונ
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םיגתמירואית

םינווחמהחולבםינצחלוםיגתמ

תירונתקלוד,)לוענ(זכרוממררגנהןרסהש
.םינווחמהלולכמביוויחה

!הנכס

זוכרמלוטיבוינדיזוכרמ!הקלחהתנכס
בכרהתוגהנתהתאםינשמהעיסנהךלהמב
.העיסנב

האר,תוחיטבוהלעפהתוארוהיבגל
."גהנהתדמעלועפת"קרפבהלעפהתוארוה

םיבכרבקר(העיסנהתלחתהרזעןצחל
)םינרס3ילעב

העיסנהתלחתהרזעתאליעפהלןתינ
רשאכ,םינווחמהחולבןצחלהתועצמאב
ןתינ.ש"מק20מהכומנבכרהתוריהמ
ידילעליעפהעיסנתלחתהרזעתיבשהל
תוריהמשכ.ןצחלהותואלעתרזוחהציחל
רזעתבשויש"מק30לעמהלועבכרה
.ליעפםא,יטמוטואןפואבהעיסנהתלחתה
תירונ,ליעפהעיסנהתלחתהרזערשאכ
.תקלודןצחלבשדלה

:הרעה

ץחלתחפומ,לעפומהעיסנתלחתהרזעשכ
בקעו,ררגנהןרסהלשריוואהתוירכבריוואה
תודוה.ענומהןרסהלעסמועהלדגךכ
,םיענומהםיגימצהלשהזיחאההלדגךכל
הלקקלחשיבכינפלעהעיסנהתלחתהו
.רתוי

דחוימרוזבא(רפוצגוסתפלחהגתמ
)ילנויצפוא

גתמה.ילמשחרפוצ:הטמלץוחלגתמה
.ריווארפוצ:הלעמלץוחל

לשבלושמגתמ"האררפוצהתלעפהל
."םיבגמהותורואה

הממדההענתה(MSSתייצקנופגתמ
דחוימרוזבא()עונמהלשתיטמוטוא
)ילנויצפוא

תיטמוטואההממדההענתהתייצקנופ
(MSS),ןפואבשדחמהעינתמותממודמ

לשמלומכ,םיכוראהדימעינמזביטמוטוא
.הקולחתדובעבואתינוריעהעיסנב

הביבסהתנגה

הממדההענתהתייצקנופבשומישה
תכירצתאתיחפמעונמהלשתויטמוטוא
.הביבסהלערמושוקלדה

רוזבא(רזעםומיחןקתהתלעפהגתמ
)ילנויצפואדחוימ

.רזעהםומיחןקתהלעפומגתמהתלעפהב

OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB137



םיגתמירואית

םינווחמהחולבםינצחלוםיגתמ

!הנכס

םומיחתאליעפהלןיא!הלערהוהפירשתנכס
ןיאשםירוגסםיללחבוקלדתונחתברזעה
.)היינחיכסומןוגכ(ריוואתקיניתכרעמםהב

האר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
רורוואםומיח"קרפבהלעפההתוארוה
."ריוואגוזימ

העיסנתלחתהתעינמ/הנחתםלבגתמ
)ילנויצפואדחוימרוזבא(

הנחתםלבגתמ:םיגתמיגוסינשםימייק
תעינמםעבלושמהנחתםלבגתמואדבלב
הציחל:דבלבהנחתםלב.העיסנתלחתה
םילגלגהימלבלכתאליעפתגתמהלע
םעבלושמהנחתםלב.רב2.0לשץחלב
גתמהלעהציחל:העיסנתלחתהתעינמ
2.0לשץחלבםילגלגהימלבלכתאליעפת
תוריהמתאלידגהלןתינאלךכלףסונבורב
תעינמ.קלדהתשוודתועצמאבעונמה
לשמלתלעפומתויהלהלוכיהעיסנהתלחתה
תויצקנופהתעיבק.החותפתלדידילע

העיסנתלחתהתעינמתאליעפהלתולוכיש
.בכרמההנובבהיולת

:הרעה

לשמל,הליעפהעיסנהתלחתהתעינמ
)בכרמהןרציביולת(תוחותפתותלדהשכ

:הרעה

בכרה,לעפומהתצההגתמ:םדקומיאנת
.הדימעבצמב

:הרעה

הכומנהנחתהםלבלשסוחדהריוואהתכירצ
תונחתבןכל.היינחהםלבלשוזלהאוושהב
תאלעפה.הנחתהםלבבשמתשהלףידע
.הדימעבצמבבכרהשכקרהנחתהםלב
יוויחהתירונתקלודליעפהנחתהםלבשכ
.יוויחהתוירונתרושב

!הנכס

דפקה,גהנהבשומתאבזועהתאשינפל
תוארוההאר(היינחהםלבתאליעפהל
תנכס.)"גהנהתדמעלועפת"קרפבהלעפה
ךושמלהבוחבכרהתיינחהךרוצל!הנואת
הלעמבהמגודל(ץוחנםא.היינחהםלבתא
ינפמבכרהתאחטבאלשי,)דרומבוא
בבוסלוהריצעידסתועצמאבםגתורדרדיה
.הפשהינבאןוויכלםילגלגהתא

האר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
תוארוהתועיפומובש,"לועפת"קרפהתא
הנובלשהלעפההתוארוהבןייעו,הלעפהה
.בכרמה

תלחתהתעינמלשםוריחרורחשגתמ
)ילנויצפואדחוימרוזבא(העיסנ

םלב–תינכטהלקתלשמל(םוריחירקמב
גתמתרזעב,ןתינ)ררחתשמאלהנחתה
.הנחתהםלבתאררחשל,םוריחהרורחש
.העיסנהךשמהרשפאתמךכלתודוה
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םיגתמירואית
)ילנויצפואדחוימרוזבא()הניכר(הכמנה/ההבגההצחל

:הרעה

ךושמוגתמההסכמתאםרה:הלעפה
גתמהתרזחה.בוהצהןיפהתאהלעמל
בוהצהןיפהתאהמינפץחל:קתונמבצמל
.גתמההסכמתארוגסו

!הנכס

תותלדלכשאדוםוריחהגתמתלעפהינפל
ןפואבגהנ.תורוגסןעטמהיאתתותלדובכרה
םלבתאליעפהלדפקהדמועבכרהשכו,ריהז
םלבתאליעפהלדועןתינאלשןוויכ,היינחה
הנפ.םינווחמהחולבגתמהתועצמאבהיינחה
OMNIplusהשרומךסומלירשפאהםדקהב
.הלקתהןוקיתךרוצל

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."לועפת"

רוזבא()הניכר(הכמנה/ההבגההצחל
)ילנויצפואדחוימ

םלבולעפומהתצההגתמובשבצמבםא
,הטמלןצחלהלעץחלת,בלושמהיינחה
םיעסונהלעלקהלידכהנימיןוכריבכרה
הציחל.ונממתדרלואסובוטואלתולעל
רוזחלסובוטואלםורגתהלעמלןצחלהלע
.ליגרהוהבוגל

!הנכס

םיאצמנםישנארשאכןצחלהלעץוחללרוסא
!סובוטואלדואמבורק

!הנכס

!ךמנומבכרהשכעוסנלליחתהלרוסא

:הרעה

םינווחמהלולכמגצבגצויךמנומבכרהרשאכ
.םיאתמלמס

:הרעה

דחוימרוזבא(חתפמגתמתועצמאב
.ןצחלהתייצקנופתאתיבשהלןתינ)ילנויצפוא
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םיגתמירואית
ליגרהבוגןצחל

ליגרהבוגןצחל

הבוגלבכרהרוזחיןצחלהלעהציחלב
.ליגרה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."גהנהתדמעלועפת"

תרקב/)TCS(הזיחאהתרקבתתבשה
)ESP(תינורטקלאהתוביציה

תייצקנופתאתיבשהלרשפאמהזןצחל
ESP.בכרהתקימנידתרקבםגהזןפואב

)FDR(הזיחאהתרקבםגו)TCS(ותבשוי.
הרהזאהתירונתועצמאבןמוסמהזבצמ
הציחל."היובכTC"ו"היובכESP"הבוהצה
שדחמהלעפהוקותינואןצחלהלעתרזוח
תכרעמהתוריזחמהתצההגתמלש
.הלועפל

האר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."לועפת"קרפבלעפהתוארוה

תשוודיעצמאבהטאהימלבתתבשה
םימלבה

םינתינובכרבםינקתומההטאההימלבלכ
,טאמ(םימלבהתשוודתועצמאבהלעפהל
.ותבשוי)העובקתרעצמ,עונמלב

:הרעה

םיאנתבדחוימבהזגתמבשמתשהלשי
רתויבוטןונימגישהלידכ,םישקםייפרוח
.המילבהתלועפלש

האר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."לועפת"קרפבלעפהתוארוה
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םיגתמירואית
שודיחתמיסח/)DPF(לזידלםיקיקלחןנסמשודיח

לזידלםיקיקלחןנסמשודיח
)DPF(/שודיחתמיסח

שודיחתלעפה:הלעמלןצחלהלעהציחל
םויס:הטמלןצחלהלעהציחל.DPFה
DPFשודיחתעינמואDPFהשודיח
.יטמוטוא

האר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."לועפת"קרפבלעפהתוארוה

ןונגנמתיפולחהעיסנתינכותןצחל
GOםיכוליהתפלחה רוזבא(2508
)Nו2/4()ילנויצפואדחוימ

ןצחל,הליעפתיפולחהעיסנתינכותרשאכ
תאליעפי)ילנויצפואדחוימרוזבא(הז
בכרהתאריבעיואםינימזהםיכוליהה
.קרסךוליהל

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."םיכוליהתפלחה"

ןונגנמתיפולחהעיסנתינכתןצחל
GOםיכוליהתפלחה רוזבא(2508
תינכתלשהלעפה()ילנויצפואדחוימ
)Rותיפולחההעיסנה

העיסנהתינכותתאליעפמהזןצחל
וא)ילנויצפואדחוימרוזבא(תיפולחה
העיסנהתינכתרשאכירוחאךוליהלבלשמ
.הליעפתיפולחה

קרפההאר,הלעפהותוחיטבתוארוהיבגל
."םיכוליהתבית"
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םיגתמירואית
)הנידמליפיצפס(ישארןוחטיבגתמ

)הנידמליפיצפס(ישארןוחטיבגתמ

לכוקתוניישארהןוחטיבהגתמתלעפהב
.םירבצמהמבכרהלשתוילמשחהתוכרעמה

!הנכס

םוריחיבצמבקרגתמהתאליעפהלרתומ
רוסא.)רצקבקעהקילדתנכס,הנואתןוגכ(
יכ,העיסנךלהמבגתמהתאליעפהלטלחהב
.המילבהובכרהתוגהנתהיונישלםרוגרבדה

:הרעה

לשןפואבתישענםוריחהקותינגתמתלעפה
גתמהרורחש.םודאהרותפכהלעהציחל
םודאהרותפכהבוביסלשןפואבהשענ

.הלאמש

M68_00-0234-71
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םיכוליהתופלחה
םיניינעןכות

PSH........................................................144ינדיהםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת

144................................................................תיטמוטואםיכוליהתביתלועפת

GOםיכוליההתפלחהןונגנמ 149................................................)תכרעמהרואית(2508

GO)םיכוליהררוב(הרקברישכמ 250  150....................................)ילנויצפואדחוימרוזבא(8

GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)151.........................)ילנויצפואדחוימרוזבא
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םיכוליהתופלחה
PSHינדיהםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת

ינדיהםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת
PSH

M26_00-0004-01

PSHיטמואינפהםיכוליההתפלחהרזע
לבגומאוהוהפלחההךילהתבךמות
לשכלשהרקמב.רב2.4לשץחלל
,םיכוליההלכבשמתשהלןתינPSHה
ברחוכשרדייםיכוליההתפלחהלרשאכ
םיכוליההתידי(הפלחההךשמ.רתוי
רתויךוראהיהי)בלושמךוליהההצוחל
.תוחפריהמןורכנסהךילהתשרחאמ

:הרעה

בולישתכרעמאיהוזםיכוליהתפלחהתכרעמ
םהםיכוליההתידייכלהמ.תיטמואינפ/תינכמ
תוכרעמבשהלאמתיצחמךרעב,מ"מ90כ
,ןורכנסבךרוצהבקע,תאזםע!תוליגרבוליש
םיכוליהתביתבךוליהתפלחהלשורדהןמזה
שוריפ.הליגרהביתבבולישהןמזלההזוז
םיכוליההתידיתאזיזהלךירצגהנהשרבדה
,יתועמשמןפואברתויטאלאבהךוליהל
!וישכעדעךירצהיהשתוריהמהתיצחמךרעב
.םדוקהתייהשיפכאיהךוליההמהאצוהה
ךכבםיגישמרתויבםיבוטהםיבולישהתא
ץחלבםיכוליההתפלחהתידיתאםיבלשמש
.PSHהידילעהפלחהעוציבלםיניתממו,לק
םיכוליהתופלחהםגתוירשפאםישקםיבצמב
.רתויתוריהמ

תיטמוטואםיכוליהתביתלועפת

!הנכס

העיסנבםיכוליהדירוהלןיא:הנואתתנכס
תנכסתעב.)הקלחהתנכס(הקלחךרדלע
."N"ןצחלתאליעפהלשירורחסואהקלחה

!הנכס

תאצמנםיכוליההתביתרשאכ:הנואתתנכס
ישפוחבכרה,םיררחושמםימלבהוקרסבצמב
ךלהמבואבכרהתאםינחמרשאכ.זוזל
שי,לעופעונמהשכבכרבתודובעעוציב
ןצחללעץוחללוהיינחהםלבתאליעפהל
"N".לעהלעפהינפמבכרהתאחטבאלשי
.ךכלךמסומוניאשימידי

!הנכס

ררובתדיחיבםינצחלהדחאתלעפהםע
:הנואתתנכס.ץוחלהןצחלהקלדיי,םיכוליהה
איהתועמשמהבהבהמץוחלןצחלרשאכ
תביתלרתויבההובגקזנתנכסתמייקש
הרקמב.)תלבגומתכרעמתרקב(םיכוליהה
ךסומהלאיקלחסמועבקרעוסנלרתומהזכ
.רתויבבורקה
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םיכוליהתופלחה
תיטמוטואםיכוליהתביתלועפת

M68_00-0070-01

ררובתדיחיברחב:עונמהתענתה
.(N)קרסבצמבםיכוליהה

:הרעה

קרסבצמבקרוךאתירשפאעונמהתענתה
.)הענתהתעינמ(םיכוליההתביתלש

ואהעיסנהךוליהברחב:ךוליהבוליש
.יוצרהעיסנהןוויכ

:הרעה

,לעפומתורישהםלב,דמועבכרה:םיאנת
עונמהתוריהמוקרסבצמבקלדהתשווד
.ד"לס900מהכומנ

:תוריהז

םיכוליההררובתדיחיתאליעפהלןיאםלועל
!קלדהתשוודלעץוחללתעבהבו

M54_30-0106-71

.)5(בלושמהךוליההגצויהגוצתב

םוחתתריחברחאל:העיסנתלחתה
.תוינש21ןתמהיוצרהםיכוליהה

.היינחהםלבתאררחש

תשוודלעץחלותורישהםלבתאררחש
.קלדה
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םיכוליהתופלחה
תיטמוטואםיכוליהתביתלועפת

!הנכס

ליחתמבכרהשכקרםימלבהתאררחש
ליחתיבכרהשהנכסתמייקתרחא.עוסנל
.)בכרהלשהליחז(ןמזהינפלעונל

!הנכס

תאררחש,הלעמבבכרהשכ:הנואתתנכס
,קלדהתשוודלעדימץחלוםימלבהתשווד
.רדרדייאלבכרהשידכ

:תוריהז

15מתוכומנתורוטרפמטב °Cליחתהלןיא
םמחתהלעונמלחינהלשי.העיסנבדימ
םיכוליההררובתדיחי.תוקד5כךשמב
.קרסבצמבתויהלהכירצ

M68_00-0070-01

ןפואבםיכוליההופלחויהעיסנהךלהמב
,העיסנהתוריהמלםאתהב,יטמוטוא
תדיחיבצמלוקלדהתשוודםוקימל
.םיכוליההתפלחה

:הרעה

היולתהפלחההךלהמבעונמהתוריהמ
!קלדהתשוודםוקימב

=קלדהתשוודלעהטעומהציחל
תמדקומךוליהתאלעה

תאלעה=קלדהתשוודלעהקזחהציחל
תרחואמךוליה

ףוסהדעקלדהתשוודלעהציחל
םאךוליהתדרוהלםורגת)ןואדקיק(
ךוליהתאלעהלוהכומנעונמהתוריהמ
בוקנהךרעבאצמנעונמהתוריהמםא
.ךכל

!הנכס

שי,דרומבתכשוממהעיסנב:הנואתתנכס
ןפואב3וא1,2םיכוליהלןמזבדירוהל
לככ.םיכוליההתאלעהלבגותךכבקע.ינדי

היהתךכ,רתויךומנרחבנההעיסנהםוחתש
,תאזםע.רתויהבוטעונמהתמילבתעפשה
םוחתלסנכיהלעונמהיבוביסלרשפאלרוסא
ינוציקהרקמב.עונמהיבוביסדמלשםודאה
תאלעהתלבגהלטובת)עונמהלעןגהלידכ(
ךוליהלףילחתםיכוליההתביתו,םיכוליהה
ימלבתאליעפהלשיהזבצמבו,רתויהובג
.תורישה

!הנכס

ףילחתהעיסנהךלהמבםא:הנואתתנכס
םילגלגלעונמהןיבחוכהתמירז,"N"ךוליהל
ןדבואאיהתועמשמה.קתונתםיענומה
שיו,טאמהתמילבועונמהתמילבתעפשה
.תורישהימלבתאליעפהל
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םיכוליהתופלחה
תיטמוטואםיכוליהתביתלועפת

ךוליהןיבףילחהלשי:העיסנהןוויכיוניש
)R(ירוחאךוליהל)1D(המידקהעיסנ
עונמה,דמועבכרהרשאכקרךפהלוא
תפלחהתדיחיוקרסתוריהמבלעופ
.)N(קרסבצמבאצמנםיכוליהה

!הנכס

םורגלהלולעולאתויחנהלעהדפקהיא
בכרהתקלחהלוםיענומהםילגלגהתליענל
.ךכבקע

ןוויכ/םיכוליההםוחתתאבלשןכמרחאל
.)ךוליהבולישהאר(העיסנה

ריאשהלשי:הרצקהריצע:הריצע
בכרהתארוצעל,רחבנשךוליההתא
הדימעבצמבבכרהתאקיזחהלו

תריצעםלבואתורישהימלבתועצמאב
.הנחת

תארבעה:היינחבותוכשוממתוריצעב
הריצעהרחאלםיכוליההררובתדיחי
."N"קרסבצמל

!הנכס

ענומהןרסהןיברישירוביחןיאהזבצמב
;הזוזתינפמבכרהתאחטבא.עונמהןיבל
.היינחהםלבתאלעפה

M68_00-0070-01

:המידקהעיסנבםיכוליהימוחת

"D"בצמ

יטמוטואןפואבופלחתי5דע1םיכוליהה
.הזרחאהזב

:הרעה

יבצמלכלטעמכקפסמ"D"העיסנהבצמ
.םייבטימהםיעוציבהתאהלועפה

"3"בצמ

יטמוטואןפואבופלחתי3דע1םיכוליהה
.הזרחאהזב

:הרעה

,תוינוניבדעתולקתוילעבהעיסנלדעוימ
ןיברוזחוךולהםיכוליהתופלחהעונמלידכ
.4ו3םיכוליה

המילבהרשוכתאלצנלןתינתודרומב
עונמהתוריהמלדע3ךוליהבעונמהלש
.תרתומהתיברמה

"2"בצמ

יטמוטואןפואבופלחתי2דע1םיכוליהה
.הזרחאהזב
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םיכוליהתופלחה
תיטמוטואםיכוליהתביתלועפת

:הרעה

עונמלידכ,תוינוניבתוילעבהעיסנלדעוימ
2םיכוליהןיברוזחוךולהםיכוליהתופלחה
.3ו

המילבהרשוכתאלצנלןתינתודרומב
עונמהתוריהמלדע2ךוליהבעונמהלש
.תרתומהתיברמה

"1"בצמ

.בלושמ1ךוליהקר

:הרעה

.בכרהןורמתלםיאתמ

המילבהרשוכתאלצנלןתינתודרומב
עונמהתוריהמלדע1ךוליהבעונמהלש
.תרתומהתיברמה

M54_00-0082-01

טאמתללוכתיטמוטואהםיכוליההתבית
תא.)הלבתמיתלברזעםלב(בלושמ
גתמהתועצמאבליעפהלןתינטאמה
תכרעמוהטאההימלברובעבלושמה
תדמעלועפת"קרפההאר(טוישהתרקב
תיטמוטואהלעפהםגתירשפא.)"גהנה
תשוודלעהציחללשןפואבטאמהלש
רוזבא)הטאהימלבבוליש(םימלבה
.)דחוימ

:הרעה

קלדהתשווד:טאמהלשדוקפתלתושירד
בלושמהמידקהעיסנךוליה,הצוחלהניא
)1D(,ש"מק3מההובגהעיסנהתוריהמ.

:הרעה

הלעתאלםיכוליההתביתליעפטאמהשכ
.)ךוליהתאלעהתעינמ(אבהךוליהל

!הנכס

לעפומטאמהשןמזבקלדהתשוודלעהציחל
תעינמתאתלטבמוטאמהתלועפתאתקתנמ
.םיכוליההתאלעה

!הנכס

םיוסמךרעלעמהלועןמשהתרוטרפמטשכ
ןפואבתנתוממטאמהתלועפ,שארמעבקנש
.תחפומהמילבהקפסה.יטמוטוא
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמ )תכרעמהרואית(2508

!הנכס

טאמהתאליעפהלרוסא:הנואתתנכס
.הקלחךרדלעהעיסנב

GOםיכוליההתפלחהןונגנמ 2508
)תכרעמהרואית(

GOםיכוליההתבית עונמלתמאתומ2508
דמצמהתרקב.שבידמצמתועצמאב
,םיכוליההתביתתכרעמידילעםגתלעפומ
.דמצמהתשוודלערתוולןתינןכלו

דמצמהתולעפהוםיכוליההתופלחה
םשל.יטמואינפורטקלאןפואבתועצובמ
תביתלרבוחמהינורטקלאןונגנמונשיךכ
לשםימותסשהתארקבמוםיכוליהה
תליסמ,ךוליההלשםיטמואינפהםירדניליצה
.דמצמהוךוליהה

רישכמבהעיסנהןוויכתארחובגהנה
לעעיפשהללוכיאוהןכמרחאל,הרקבה
תועצמאבבכרהלשתיכרואההעונתה
גהנה:ןורתי.םימלבהוקלדהתשווד
לועפתוםיכוליהתפלחהתולועפמררחושמ
.דמצמה

ףילחהלגהנהלוכיהרקבהרישכמתועצמאב
םלוא.תיטמוטואותינדיםיכוליהתריחבןיב
קרתינדיםיכוליהתריחבבשמתשהלשי

תאםולבלידכ,המגודל,םידחוימםירקמב
העיסנב.םייררהםירוזאבהעיסנבואבכרה
.יטמוטואבצמבעוסנלשיהליגר

תביתבהמכחהםיכוליההתריחבתייצקנופ
םינותנבתבשחתמתיטמוטואהםיכוליהה

תושוודלעהציחלהתדימ(גהנהמםיעיגמה
,עונמהלשיחכונהבצמב,)םימלבהוקלדה
תדימבוהטמלואהלעמלךרדהעופישב
הטילחמאיהרשאכבכרהלשהסמעהה
הבוטההרשפבתרחובו,בלשלךוליההזיא
.הקיחשוהכירצ,תוחונןיבשרתויב

תויצקנופתאתמאתמהעיסנהתרקבתדיחי
עונמהטנמומתבתכהלשןפואבעניההוק
ללוכרוחבלשישךוליההועונמהתרקבל
.םיכוליההתרקבלדמצמהלשיוצרהבצמה

תדיחיוםיכוליההתרקב,הרקבהתודיחי
תואיצומתוינורטקלאתוינכמהעונמהתרקב
לשתודוקפהתאםיכוליהבועונמבלעופהלא
.העיסנהתרקבתדיחי

לכתאגהנלגיצמםינווחמהחולבגצה
ךוליההןוגכ(ולץוחנהיתכרעמהעדימה
.)האלהןכותולקת,בלושמה

,תיפולחהעיסנתינכתתללוכתכרעמה
ןונגנמבהלקתהנשירשאכהליעפהלןתינש
קיחרהלהיהיןתינשידכ,םיכוליההתפלחה
ךסומלותואעיסהלוהנכסרוזאמבכרהתא
ןיאשכםגהליעפהלןתינםלוא.בורקה
הבשומישהןפואלעןמאתהלידכ,הלקת
.דיתעבשחרתהלםייושעשםיבצמלהנכהכ

תיפולחההעיסנהתינכותלועפת"האר
GO .הזקרפב"2508
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םיכוליהתופלחה
GO)םיכוליהררוב(הרקברישכמ 250  )ילנויצפואדחוימרוזבא(8

GO)םיכוליהררוב(הרקברישכמ 250 
)ילנויצפואדחוימרוזבא(8
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

קרסןצחל1

ךוליהלבוליש/ךוליהתדרוה2
ירוחא

ןצחל3

M/Aיטמוטואלינדיבצמןיבהפלחה

ךוליהתאלעה4

GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת
2508 PowerShift)דחוימרוזבא

)ילנויצפוא

!הנכס

גהנהבשומתאבוזעלןפואםושברוסא
.ךוליהבלושמולעופעונמשכ

!הנכס

ינכרצלגעמבץחלןדבאשחרתמםא
דמצמהתאליעפהללכותאלשןכתייהנשמה
תובקעב.ןיקתןפואבםיכוליהבלשלוא
הנכסיבצממתאצללכותאלשןכתייתאז
הלקתיוויחעיפומהגוצתבםא.תוריהמב
הגוצתהיוויחו"הנשמינכרצהקפסאץחל"
תארוצעואעוסנלליחתתלא,בוהצבריאמ
תובשחתהךות,תירשפאהתוריהמבבכרה
ץחלתכרעמתקידבלגאד.העונתהבצמב
ותושרבש,ךמסומיעוצקמךסומבריוואה
עוציבלםישורדהתוחמתההויעוצקמהעדיה
EvoBus.םישורדהםינוקיתהותוקידבה
השרומךסומלךכםשלתונפלהצילממ

OMNIplus.תוחיטבלתועגונהתודובע
תובייחבכרהלשתוחיטבתוכרעמבתודובעו
.ךכלךמסומהיעוצקמךסומבעצבתהל

!הנכס

חתמתדרוי1ךוליהבעונמהתוריהמרשאכ
םיכוליההתפלחהןונגנמ,ד"לס600ל

PowerShiftיטמוטואןפואבדמצמהתאקתני.
רדרדיבכרהשןכתיי,קתונתחוכהתמירז
לולעהתאתאזתובקעבולשמל,תוילעב
רשפאלןפואםושברוסאןכל.הנואתלםורגל
ךוליהב600לתחתמלאתדרלד"לסל
.ןושאר

+++הלעפהגוסתריחב+++

:הרעה

תרשפאמPowerShiftםיכוליההתבית
תינדיהלעפה:הלעפהיגוס2ןיבמרוחבל
לכותתינדיהלעפהב.תיטמוטואהלעפהוא
ןוויכתאוהפלחההעגרתאךמצעבעובקל
ךרטצתתיטמוטואהלעפהב.הפלחהה
תכרעמ.העיסנתלחתהךוליהלקרריבעהל
תאףילחתPowerShiftםיכוליההתפלחה
תוריהמלםאתהביאמצעןפואבםיכוליהה
לעסמועהבצמל,קלדהתשוודבצמל,עונמה
,הטאההימלבלשהלועפהבצמל,עונמה
.ךרדהיפואלובכרהלעסמועהבצמל
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

M26_00-0122-71

הלאמשםיכוליההררובלשהציחל
תינדיהלעפהמרבעמלםורגת
.תיטמוטואל

M54_30-0162-71

יוויחדילעיפויתיטמוטואהלעפהב
."A")1(םיכוליהה

:הרעה

הרחבנםאתוארלןתינאלקרסבצמב
.תינדיואתיטמוטואהלעפה

:הרעה

הלעפהלרובעלץלמומםישקחטשיאנתב
היוצראלהאלעה,המגודל,עונמלידכ,תינדי

.הכישמהחוכלשקותינהיתובקעבוךוליהלש

+++קרסךוליהלהרבעה+++

!הנכס

בצמלםיכוליההתאריבעמהתארשאכ
ואתדבואעונמהלשהמילבהתלועפ,קרס
אלשןכתייהזבצמב.קתונמהכישמהחוכש
םורגתךכבקעו,ןמזבבכרהתארוצעללכות
ןמזבקרסךוליהלריבעהלןיאןכל.הנואתל
.העיסנ

:הרעה

רשאכ,"N"קרסבצמלךוליהלכמרובעלןתינ
.ידוסיהבצמבאצמנםיכוליההררוב
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

M26_00-0123-71

.)1(קרסןצחללעץחל

M54_30-0160-71

עיפוי,קרסבצמלורבעםיכוליההשעגרב
."N")2(םיכוליההיוויחב

:הרעה

ףוחד,"N"קרסךוליהבעסונבכרהרשאכ
ןונגנמ.הרוחאואהמידקםיכוליההתידיתא
ךוליהלבלשיPowerShiftםיכוליההתפלחה
.יבטימה

+++ירוחאךוליהלבוליש+++

.בכרהתארוצע

.היינחהואתורישהימלבתאלעפה

M26_00-0124-71

תאךושמתעבהבו)3(ןצחלהלעץחל
שיגרמהתאשדערוחאלםיכוליההררוב
.)2(תודגנתה

:הרעה

םגוקרסבצממםגירוחאךוליהלבלשלןתינ
.1ךוליהמ
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

M54_30-0172-71

עיפויבלושמירוחאךוליהשעגרב
."R")2(םיכוליההתגוצתב

M26_00-0023-01

תעבהבותויטאבקלדהתשוודלעץחל
.היינחהםלבתאררחש

!הנכס

בכרה)5(קלדהתשוודלעץחלתאלםא
!רדרדיהללולע

!הנכס

,בלושמךוליהאלל"שולגל"םיליחתמרשאכ
לא!תמייקהניאעונמהתמילבתלועפ
ךוליההןוויכלךופהןוויכבעונלבכרלרשפאת
!בלושמה

בלושמדמצמה(עונלליחתמבכרה
)יטמוטואןפואב

+++העיסנןוויכיוניש+++

!הנכס

רשאכקרהעיסנהןוויכתאתונשלרתומ
בצמלםיכוליההורבעיתרחא,דמועבכרה
הגוצתביוויחהלעךמתסהלשי!קרס
.בלושמהךוליההוהמאדוולםיצורשכ
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

M26_00-0125-71

+++העיסנתלחתה+++

:הרעה

.)3(ןצחלהלעץחל

M26_00-0126-71

)4(המידקםיכוליההתידיתאףוחד
.)3(ןצחלהלעץחולךדועב

:הרעה

בצממםגהעיסנתלחתהךוליהלבלשלןתינ
.ירוחאךוליהמתורישיםגוםיכוליההלשקרס

PowerShiftםיכוליההתפלחהןונגנמ
.)העיסנתלחתה(2ךוליהלריבעמ

:הרעה

רחבתאיה,היילעההזמםיכוליההתביתםא
תלחתהךוליהכ1ךוליהתאיטמוטואןפואב
.העיסנ

!הנכס

רשאכ.הליחזתייצקנופבדיוצמבכרה
ליחתיבכרהתלעפומהליחזהתייצקנופ
םלברורחשרחאליאמצעןפואבלוחזל
םא.קרסתוריהמבעונלךישמיותורישה
עונמהתוריהמתדרויההובגתודגנתהבקע
ימלבלעץחולהתאוא/וד"לס550כל
תכרעמה,הכומנעונמתוריהמבתורישה
בולישתאיטמוטואןפואבקתנתתינורטקלאה
,תוילעבוקתונתחוכהתרבעה.דמצמה
.רדרדיהליושעבכרה,המגודל

:תוריהז

רתויבבוטהבצמהוהזקרסתוריהמבהעיסנ
שמתשהלץלמומםיקקפבהעיסנב.דמצמל
ידכ,ןתינשלככטעמםימלבהתשוודב
לערומשלידכ.קרסתוריהמבהעיסנרשפאל
ןפואבבלשלןתינרשפאהלככהכומנתוריהמ
הכומנתוריהמלעהרימש.1ךוליהלינדי

ףושפשלםורגתםימלבהתשוודתועצמאב
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

לשתרבגומהקיחשלליבומהז.דמצמה
תשוודלערתויטעמהקזחהציחל.דמצמה
לשהעונתהקחרממ10%מרתוי(םימלבה
בצמלדעדמצמהתאחתפת)םימלבהתשווד
.ףשפתשיאלאוהובש

:הרעה

לעאלוקלדהתשוודלעםיצחולאלדועלכ
בכרהובלושמרתונדמצמה,םימלבהתשווד
1םיכוליהבדבועהז.קרסתוריהמבעסונ
.2ו

:הרעה

הרהזאעיפותדמצמהלעדבכסמועשישכ
,הובגרתונסמועהםא.גצב)רופא(ךכלע
תייצקנופו)בוהצ(תפסונהרהזאעיפות
ענמנךכ.יטמוטואןפואבלטובתהליחזה
.דמצמהלעהליחזהתייצקנופלשרתיסמוע

M26_00-0023-01

תעבהבותויטאבקלדהתשוודלעץחל
.היינחהםלבתאררחש

!הנכס

בכרה)5(קלדהתשוודלעץחלתאלםא
!רדרדיהללולע

!הנכס

,בלושמךוליהאלל"שולגל"םיליחתמרשאכ
לא!תמייקהניאעונמהתמילבתלועפ
ךוליההןוויכלךופהןוויכבעונלבכרלרשפאת
!בלושמה

בלושמדמצמה(עונלליחתמבכרה
)יטמוטואןפואב

:הרעה

תפלחהןונגנמש,1ךוליהיכךלהארנםא
םיאתמאל,בלישPowerShiftםיכוליהה
העיסנתלחתהךוליהלבלש,העיסנתלחתהל
.רחא

+++העיסנהתלחתהךוליהיוניש+++

:הרעה

.2ךוליהאוהיברמההעיסנהתלחתהךוליה
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

M26_00-0127-71

ךוליהלבלושמהךוליההמתולעהלידכ
ררובתאףוחד,רתויהובגדחא
שיגרמהתאשדע)4(המידקםיכוליהה
.תודגנתה

ררובתאךושמ,דחאךוליהדירוהלידכ
שיגרמהתאשדערוחאלםיכוליהה
.תודגנתה

M26_00-0023-01

+++היילעבהעיסנתלחתה+++

!הנכס

הדימעבצממהיילעבעוסנלםיליחתמשינפל
לעץוחללשיןכמרחאל.ךוליהבלשלשי
היינחהםלבתאררחש.)5(קלדהתשווד
וקבלותיפהטנמומשחהתאשכקר)4(
םורגלהלולעוזהארוהמתומלעתה.עניהה
.בכרהתורדרדיהל

+++הצאה+++

:הרעה

לשתיברמהעונמהתוריהמלעיגהבכרהםא
,יחכונההעיסנהבצמרובעבלושמהךוליהה
הלעיPowerShiftםיכוליההתפלחהןונגנמ
.)יטמוטואהעיסנבצמב(דחאךוליה

:הרעה

לעעיפשהללוכיהתאקלדהתשוודתועצמאב
.יטמוטואבצמבהפלחההעצבתתובשעגרה
הברה;תמדקומךוליהתאלעה=קלדטעמ
.תרחואמךוליהתאלעה=קלד

)יטמוטואהעיסנבצמ(ןואדקיק+++
+++

:הרעה

לשתיברמהצואתתגשהלשמשמןואדקיקה
.בכרה
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

רבעמ,ףוסהדעקלדהתשוודלעץחל
.ץחלהתדוקנל

:הרעה

דירויPowerShiftםיכוליההתפלחהןונגנמ
.ךרוצההרקמבךוליה

ררחשתשקובמהתוריהמלתעגהשכ
.קלדהתשוודתאטעמ

:הרעה

הלעיPowerShiftםיכוליההתפלחהןונגנמ
.הרזחבךוליה

+++הטאה+++

.קלדהתשוודתאררחש

וא/וםימלבהתשוודלעתויטאבץחל
.הטאההימלבתאלעפה

:הרעה

דירויPowerShiftםיכוליההתפלחהןונגנמ
.)יטמוטואהעיסנבצמ(ךרוצההרקמבךוליה

העיסנבצמבךוליהתפלחה+++
+++יטמוטוא

:הרעה

תועצבתמםיכוליההתודרוהותואלעהלכ
תויולתםיכוליההתופלחה.יטמוטואןפואב
,קלדהתשוודםוקימב,סמועב,העיסנהיאנתב
.עונמהיבוביסבוהעיסנהתוריהמב

:תוריהז

הלעיאלPowerShiftםיכוליההתפלחהןונגנמ
הניאקלדהתשוודםאהיילעבהעיסנבךוליה
לשלובגהךרעלעיגמבכרהשעגרב.הצוחל
גהנה.הרהזאלילצעמשייעונמהתוריהמ
ינדיןפואבךוליהתולעהלואםולבלואךרטצי

םא.קלדהתשוודלעהרצקהציחלץוחללוא
.עונמלקזנםרגיהללולע,ןמזבלעפיאלגהנה

M54_30-0161-71

יוויח(יטמוטואהעיסנבצמבגצביוויחה
.)"A"תואהיווילב81םיכוליה

ינדיהעיסנבצמבךוליהתפלחה+++
+++

:הרעה

לוכיהתא)יטמוטוא/ינדי(העיסנהיבצמינשב
ןונגנמרחבשךוליההתאךמצעבתונשל
.PowerShiftםיכוליההתפלחה

158OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB



םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

M26_00-0127-71

םיכוליההררובתאףוחדךוליהתאלעהל
.תודגנתהשיגרמהתאשדע)4(המידק

PowerShiftםיכוליההתפלחהןונגנמ
.דחאךוליההלעי

M26_00-0126-71

.ץוחלותואקזחהו)3(ןצחלהלעץחל
.)4(המידקםיכוליההררובתאףוחד

PowerShiftםיכוליההתפלחהןונגנמ
.םיכוליהינשהלעי

M26_00-0128-71

םיכוליההררובתאךושמךוליהתדרוהל
.תודגנתהשיגרמהתאשדע)2(רוחאל

PowerShiftםיכוליההתפלחהןונגנמ
.דחאךוליהדירוי
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

M26_00-0124-71

.ץוחלותואקזחהו)3(ןצחלהלעץחל
.)2(רוחאלםיכוליההררובתאךושמ

PowerShiftםיכוליההתפלחהןונגנמ
.םיכוליהינשדירוי

:תוריהז

תפלחהןונגנמ,ידמךומנדעיהךוליהםא
,דבלבדחאךוליהדירויPowerShiftםיכוליהה
עונמהלשידמהובגד"לסעונמלידכ

תפלחהתעבעונמהתמילבתעפשה
ךוליה

:הרעה

תעפשהקותינלתמרוגםיכוליההתכרעמ
בקע(ךוליהתפלחהךלהמבעונמהתמילב
בולישתמלשהרחאל.)עניההוקקותינ
הנימזהיהתעונמהתמילבתעפשה,ךוליהה
.יטמוטואןפואבבוש

:הרעה

בצמבתכרעמלםורגתהטאההימלבתלעפה
גישישןפואבךוליהדירוהליטמוטואהעיסנ
.יברמהעונמהקפסהתא

!הנכס

ךלהמבתקספנעונמהתמילבתעפשה
לולעבכרהדרומבהעיסנב.ךוליהתפלחה
.ץיאהל

+++הריצע+++

!הנכס

חתמתדרוי1ךוליהבעונמהתוריהמרשאכ
םיכוליההתפלחהןונגנמ,ד"לס600ל

PowerShiftיטמוטואןפואבדמצמהתאקתני.
עונליושעבכרהוקתונתחוכהתרבעה
בלושמךוליהולעופעונמהםאתויטאב
.הנואתלםורגלךכו)תוילעבהמגודל(
ימלבבשמתשהלדפקהרצועהתאשכ
העונתעונמלידכהיינחהםלבבואתורישה
.בכרהלשגגושב

.בכרהתמילב

.ךרוצההרקמבךוליהדרוה

קרסהתוריהמלהעגהינפלרצקןמז
םיכוליההתפלחהןונגנמחתפי

PowerShiftדמצמהתא.

:הרעה

תפלחהןונגנמבלשמ,דמענבכרהרשאכ
ךוליה(ןושארךוליהלPowerShiftםיכוליהה
.)העיסנתלחתה
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

:תוריהז

ךוליהרשאכגהנהתדמעתאבוזעלןיא
רוסאבצמוהז.לעפומהיינחהםלבובלושמ
הבוח.םיכוליההתביתלקזנלליבומאוהו
.ןכלםדוקקרסךוליהלריבעהלדיפקהל

+++בכרהתיינח+++

!הנכס

בלושמרשאכבכרהתאתונחהלןתינאל
PowerShiftםיכוליההתפלחהןונגנמ.ךוליה
רחאל"N"קרסבצמלםיכוליההתאריבעי

בכרהתאחטבאתאלםא.עונמהתממדה
לולעהנוחהבכרה,היינחהםלבתועצמאב
שיןכל.הנואתלםורגללולעהתאורדרדיהל
םלבתועצמאבבכרהתאחטבאלדיפקהל
.היינחה

:הרעה

אוה,לעופענומהשכבכרהתאםינחמםא
5רחאליטמוטואןפואבקרסךוליהלרובעי
רובעכהרהזאלילצעמשייתישאר.תוקד
.גצבבהבהיNיוויחהויצחותוקדעברא
,קרסךוליהבלושיתופסונתוינש30רובעכ
ואםיכוליההררובתאזיזתאלשיאנתב
.קלדהתשוודלעץחלת

.בכרהתארוצע

M26_00-0123-71.היינחהםלבתאבלש

.)1(קרסןצחללעץחל
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םיכוליהתופלחה
GOםיכוליההתפלחהןונגנמלועפת 2508 PowerShift)ילנויצפואדחוימרוזבא(

M54_30-0160-71

עיפוי,קרסבצמלורבעםיכוליההשעגרב
."N")2(םיכוליההיוויחב

.עונמהתאםמוד
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ריוואגוזימרורוואםומיח
םיניינעןכות

164...........................................................)דחוימרוזבא(רזעםומיחתונכתןועש

165.............................................................)דחוימרוזבא(רזעהםומיחתלעפה
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ריוואגוזימרורוואםומיח
)דחוימרוזבא(רזעםומיחתונכתןועש

)דחוימרוזבא(רזעםומיחתונכתןועש
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ריוואגוזימרורוואםומיח
)דחוימרוזבא(רזעהםומיחתלעפה

לשןוויכ/הקידב:העשןצחל1
2מהכוראהציחל(העשה
)תוינש

/הקידב:תינכתהתריחב2
תנכותמהןמזהלשהקיחמ/ןונווכ
םומיחהתליחתל

הקספה/הלעפה:ידיימםומיח3
רזעהםומיחלשתינדי

הזןצחלתועצמאב:הרזח4
םילמסהלכתאןנווכלןתינ
הציחל.הגוצתבםיבהבהמה
2מרתויךשמלןצחלהלע
לשהריהמהצרהלםורגתתוינש
.םיכרעה

הזןצחלתועצמאב:המידק5
םילמסהלכתאןנווכלןתינ
הציחל.הגוצתבםיבהבהמה
2מרתויךשמלןצחלהלע
הריהמהצרהלםורגתתוינש
.םיכרעהלש

הגוצתתועדוה6

לועפתתועדוה6.1

עובשבםויה6.2

ןמזהתגוצת6.3

ןורכיזבםוקמה6.4

)דחוימרוזבא(רזעהםומיחתלעפה

!הנכס

תאליעפהלרוסא!קנחותוצצופתהתנכס
,קלדןוסחאינקתמבוקלדתונחתבםומיחה
םיקילדםידאתויהלםייושעםהבשתומוקמב
,םחפ,קלדירובצמתברקב,המגודל(קבאוא
.םירוגסםיללחב,)תורוגממואץעקבא

:תוריהז

םעפתוחפלםומיחהןקתהתאליעפהלשי
.רקעונמהשכתוקד10ךשמל,שדוחב

:הרעה

עובקלןתינ,שארמתונכתהןועשתועצמאב
םוחתבםומיחהתלחתהדעומתאשארמ
3דעתנכתלרשפא.םימי7דעלשןמז
לוכידחאקררשאכ,הלועפתלחתהינמז
לעפומהתצההגתמרשאכ.ליעפתויהל
םויהתאותיחכונההעשהתאןועשההארי

םיראומ,לעופםומיחהןונגנמרשאכ.עובשב
,חתמהתקפסארוביחרחאל.םינצחלהוגצה
ןנווכלהבוח.הגוצתבםילמסהלכםיבהבהמ
.עובשבםויהוהעשהתא

:הרעה

םומיחהןונגנמשןמזבהתצההגתמקותינ
ןמזתגצהלםורגת,תכשמתמהלועפבאצמנ

םומיחהןקתהותוקד15לשהלעפהתיראש
.לועפלךישמי

M83_00-0730-71

ןתינש,ךכןנכותמןועשהןונווכןפוא
םיבהבהמהםילמסהלכתאןנווכל
5ךותםא.)5ו4(םינצחלהתועצמאב
ןורכיזברמשיי,ןצחלףאץחלנאלתוינש
4(םינצחלהלעהציחל.גצומהןמזה
תופיצרברתויואתוינשיתשךשמל)5ו

.םיכרעהלשהריהמהצרהלםורגת
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ריוואגוזימרורוואםומיח
)דחוימרוזבא(רזעהםומיחתלעפה

תועצמאברזעהםומיחןקתהתלעפה
.)3(ןצחללעץחל:שארמתונכתןועש

.ינדיןפואבלעפומרזעהםומיחןקתה

ץחל:רזעהםומיחןקתהתלועפתקספה
.)3(ןצחללעבוש

תקספומרזעהםומיחןקתהתלועפ
.ינדיןפואב

גתמקותינידילעהעשהתקידב
.)1(ןצחללעץחל:התצהה

)1(ןצחללעץחל:םויה/העשהןונווכ
תוינשיתשמרתוי

.תבהבהמ)6.3(העשה

וא)4(ןצחלתועצמאבהעשהתאןנווכ
)5(.

ןתינו)6.2(עובשבםויהבהבהיהתע
.)5(וא)4(ןצחלתועצמאבותואןנווכל

ןצחללעץחל:םומיחתלחתהתונכת
)2(.

.בהבהמ)6.4()1(הרימשהםוקמ

וא)4(ןצחלתועצמאבהעשהתאןנווכ
)5(.

.בהבהמ)6.2(עובשבםויה

ןצחלתועצמאבעובשבםויהתאןנווכ
.)5(וא)4(

.תבהבהמ)6.3(העשה

:הרעה

ןתינ)2(ןצחללעתופסונתוציחלתועצמאב
,)6.4(3ו2הרימשהתומוקמתאעובקל
.םימדוקהםינונווכהועצובשןפואב

לעץחל:שארמותנכותשםינמזהתקידב
םוקמגצוישדעםימעפהמכ)2(ןצחל
.שקובמההרימשה

לעץחל:שארמתנכותשןמזהתקיחמ
העשהגצותשדעםימעפהמכ)2(ןצחל
.הרימשהםוקמרתויגצויאלו

ןקתה:הלעפההןמזךשמתונכת
ןצחללעץחל.יובכתויהלבייחםומיחה
.תוינששולשךשמל)4(

בהבהמהלעפההןמזךשמ

יוצרההלעפההןמזךשמתאןנווכ
.)5ו4(םינצחלתרזעב

:הרעה

.תוקד120ל10ןיבשהלועפךשמןנווכלןתינ

ךשמתאעבק:רתונהןמזהךשמתעיבק
.)5ו4(םינצחלתרזעברתונהןמזה

:הרעה

םומיחהןקתהשןמזהאוהרתונהןמזהךשמ
ןמזבקרותואתונשלןתינ.לועפלךישמי

.קתונמהתצההגתמולעופםומיחהןקתהש

:הרעה

120ל10ןיבשרתונןמזךשמעובקלןתינ
.תוקד
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הדלשתוכרעמ
םיניינעןכות

168......................................................................)הריקס(העיסנתוכרעמ

168...........................................................................)ליבגמ(טסופמט

169......................................................................תוריהמהליבגמתלעפה

170.........................................................םימלב/עניהתבלושמטוישתרקבתכרעמ
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173....................................................העיסנהתוכרעמבהלקתתועדוה/לועפתתועדוה
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םורגלםילולעחוכהתרבעהתכרעמלשו
תודובעהלכתאעצבלשי.תורומחתועיצפל
גתמתאקתנ!םמודעונמהשכ,עונמהאתב
עונמהתאחטבאלידכ)2(ישארהםירבצמה
בלםיש.ןווכתמבאלשהענתהתורשפאינפמ
OMםגדבקר(המודאהדלהתירונל 470(.
רשאכישארהםירבצמהגתמתאקתנלןיא
םרגיהללולעזאשרחאמ,תקלודדלהתירונ
.הטילפהיזגרוהיטתכרעמלקזנ

!הנכס

עונמהאתבםיטהולםיקלח!הייווכתנכס
םחעונמהםא.רועבתויווכלםורגלםילולע
ןמזךשמלןנטצהלולחנה,הלועפרחאל
.קיפסמ

רוזבא()EFP(תילמשחקלדתבאשמ
)ילנויצפואדחוימ

זקנלןתינתילמשחהקלדהתבאשמתרזעב
הרצקהציחלץחל.קלדהתכרעממריווא
תבאשמתאליעפהלידכ)1(ןצחלהלע
רובעכהבכתהבאשמה.תילמשחהקלדה

.תוינש85

M47_00-0121-71
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תימצעהרזע
)ילנויצפואדחוימרוזבא(ןמשהדידמתועצמאבעונמןמשסלפמתקידב

דידמתועצמאבעונמןמשסלפמתקידב
)ילנויצפואדחוימרוזבא(ןמשה

!הנכס

תאאצוה!הענתהינפמעונמהתאחטבא
!התצההגתממחתפמה

M01.00-0147-71

עונמהוהלועפרחאלםחןיידעןמשהשכ
)1(ןמשהסלפמדידמתאאצוה,םמוד
.ומוקממ

:הרעה

תוקד10כןיתמהלשיעונמהתממדהרחאל
ןגאבזכרתהלותדרלןמשלרשפאלידכ
.ןמשה

:הרעה

minןומיסהןיבאצמיהלךירצןמשהסלפמ
.maxןומיסל

םאתהבהרסחהןמשהתומכתאףסוה
יולימחתפךרד,הלעפההתוארוהל
.)2(ןמשה

:הרעה

ןמשסלפמינשייחבםידיוצמםיעונמה
סלפמתאעובקלשיםהיפלו,םיינורטקלא
!ןמשה

:הרעה

המילשמגצבתגצומההצוחנהיולימהתומכ
לועפלעונמלרשפאןכמרחאל.הזעדימ
קר.)העיסנבואקרסתוריהמב(תוקד20כ
.הגוצתהןכדועתהזןמזםותב
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תימצעהרזע
םומיחהתכרעמועונמהרוריקלזונסלפמתקידב

תכרעמועונמהרוריקלזונסלפמתקידב
םומיחה

M20.00-0144-71

לזונהסלפמתאירק

!הנכס

תויווכתנכסהווהמזתינרשאםחרוריקלזונ
ןגמדוגיבשובללדפקה.םייניעלורועל
תאחתפ.)ןגמיפקשמ/תומיאתמתופפכ(
לזונתרוטרפמטשכקר)2(לכמהחתפהסכמ
50לתחתמהדרירוריקה °C.תאחתפ
רשפאלידכ,תויטאב)2(לכמהחתפהסכמ
,תויטאבבבוסלךשמה.ררחתשהלץחלל
הלערהתנכס!תוריהז.הסכמהתארסהו

!רוריקלזונתעילבלשהרקמב

:הרעה

50מתוחפ(רקעונמהשכ °C(,לזונסלפמ
לש)1(תיכוכזהבנשאךרדהארנהרוריקה
ןומיסהןיבאצמיהלךירצתוטשפתההלכמ
.))1.2(maxו)min)1.1(ןותחתלןוילעה

רוריקלזונתפסוה

:תוריהז

קרהשורדהרוריקהלזונתומכתאףסוה
.רקעונמהשכ

:הרעה

דיסתלוכתםעםיננוסמ,םייקנםימףסוה
)הייתשלםימלשתוכיאב(רשפאהלככהכומנ
םיש(האיפקוהיזורוקענומרמוחםעםיברועמ
.)תורישהוהקוזחתהתוארוהבןרציהטרפמל

:הרעה

תונקתלםאתהברוריקירמוחבשמתשהלשי
326.5וא325.5ףד,MBלשלועפתהירמוח
)G40(.)דורואוהרוריקהלזונעבצ(.

:הרעה

תכרעמלשרוריקהלזונלגעממריוואזוקינ
."תימצעהרזע"קרפההאר,םומיחה
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תימצעהרזע
OM(הענהתועוצרתרסה 936(

OM(הענהתועוצרתרסה 936(

!הנכס

לעופעונמלשםיבבותסמםיקלח!םייחתנכס
םורגלםילולעחוכהתרבעהתכרעמלשו
תודובעהלכתאעצבלשי.תורומחתועיצפל
גתמתאקתנ!םמודעונמהשכ,עונמהאתב
ינפמעונמהתאחטבאלידכישארהםירבצמה
.ןווכתמבאלשהענתהתורשפא

!הנכס

עונמהאתבםימחםיקלח!הייווכתנכס
.רועבעגמתובקעבתויווכלםורגלםילולע
ןנטצהלולחנה,הלועפרחאלםחעונמהםא
.קיפסמןמזךשמל

:תוריהז

הדובעהילכמקלחותויפולחעניהתועוצר
טרדנטסכםיקפוסמםניאךשמהבםיראותמה
קרוךאשמתשהלרתומ!בכרהםעדחיב
.OMNIplusלשתוירוקמעניהתועוצרב

ררוואמהלשעניההתעוצרתרסה
)OM 936(

M54.00-2104-71

ןונווכהגרובלש)1.4(םואהתאררחש
.העוצרהןחתמסיסבב)1.2(

.)1.2(ןונווכהגרובתאהצוחהגרבה

תנכלש)1.1(קודיההיגרובתאררחש
.החיתמהףונמ

םעהחיתמהףונמתנכתאףוחד
תאאצוהוסיסבהלעףוסהדעתלגלגה
.עניההתעוצר

רוטנרטלאהלשעניההתעוצרתרסה
הטמלןימימ

:הרעה

,חוטשבהלםעגרבמ:םישורדהדובעילכ
שאר,1/2"הכראה,1/2"הסקובתידי

SWהשקוב SWחותפםיגרבחתפמ,19 19.

M54.00-2105-71

.)1.2(םואהתאררחש

דע)1.1(החיתמהגרובתאררחש
לעתררחושמתחנומעניההתעוצרש
.תלגלגה

.תלגלגהמ)1(עניההתעוצרתארסה
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תימצעהרזע
OM(הענהתועוצרתרסה 936(

לזונסחדמלשעניההתעוצרתרסה
OM(רוריקה 936(

:הרעה

.1/2"הסקובתידי:םישורדהדובעילכ

M01_00-0134-71

תלגלגל1/2"הסקובהתידיתארבח
תלגלגתאךושמ,)2.1(החיתמה
תידיתרזעבץחהןוויכבהלעמלהחיתמה
.בטיהקזחהוהסקובה

.תולגלגהמעניההתעוצרתארסה

רוטנרטלאהלשעניההתעוצרתרסה
OM(לאמשמ 936(

:הרעה

SWרוגסםיגרבחתפמ:םישורדהדובעילכ
SWחותפםיגרבחתפמ,19 חתפמ,19
SWחותפםיגרב 17.

M54.00-2106-71

ררחש,)1.2(תידגנהםואהתאררחש
תעוצרשדע)1.1(קודיההםואתא
.תולגלגהלעררחושמתחנומעניהה

.תולגלגהמ)1(עניההתעוצרתארסה

םימהתבאשמלשעניההתועוצרתרסה
יעצמאהרוטנרטלאהלשו

:הרעה

SWרוגסםיגרבחתפמ:םישורדהדובעילכ
.בקמואןטקגרבמ,15

M54.00-2107-71

תלגלגלרוגסהםיגרבהחתפמתארבח
החיתמהלגלגתאךושמ,)1.1(החיתמה
.בטיהקזחהוץחהןוויכבהטמל

תאחטבאןטקגרבמואבקמתרזעב
.החיתמהלגלג

.תולגלגהמעניההתעוצרתארסה
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תימצעהרזע
OM(עניהתעוצרתנקתה 936(

OM(עניהתעוצרתנקתה 936(

:תוריהז

שמתשהלןיאעניההתעוצרתנקתהתעב
ידכ)הנקתהתידיתרזעבןוגכ(ברחוכב
תווצקללעמעניההתעוצרתאךושמל
יתלבתועיגפלליבוהללולעהז.תלגלגה
יתועמשמרוציקלומרגיש,העוצרבתוארנ
.הלשםייחהךשמב

רוטנרטלאהלשעניההתעוצרתנקתה
OM(לאמשמ 936(

M54.00-2106-71

תולגלגהלע)1(השדחעניהתעוצרחנה
.רוטנרטלאהלשורוריקהלזונסחדמלש

תרזעב)1.1(החיתמהםואתאקדה
תגשהלדעחותפםיגרבחתפמ
.היוצרהתוחיתמה

:הרעה

לערתיהעוצרהתאחותמלאלשדיפקהלשי
תאבבוסללגוסמתויהלךירצהתא.הדימה
יתשב)4.5(הדידמהתדוקנבעניההתעוצר
.תוחפל90°תועבצא

:תוריהז

!OMNIplusהשרומךסומלהנפ

גרובלש)1.2(תידגנהםואהתאקדה
.חותפםיגרבחתפמתועצמאבהחיתמה

תבאשמלשעניההתועוצרתנקתה
יעצמאהרוטנרטלאהלשוםימה

M54.00-2119-71

)1(השדחהענהתעוצרךידיבחנה
תלגלגלע,הבוכראהלשתולגלגהלע
םימהתבאשמלשתלגלגהלעוהטסהה
.רוטרנגהלשו

תלגלגלרוגסהםיגרבהחתפמתארבח
תלגלגתאךושמו)1.1(החיתמה
רוגסהםיגרבהחתפמתרזעבהחיתמה
.בטיהקזחהוץחהןוויכב

תלגלגלע)1(עניההתעוצרתאחנה
.)1.1(החיתמה
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תימצעהרזע
OM(עניהתעוצרתנקתה 936(

:הרעה

תועצמאבתחתומ)1.1(החיתמהתלגלג
ןפואבעבקנעניההתעוצרחתמןכל,ץיפק
.יטמוטוא

תבאשמלשעניההתעוצרתנקתה
OM(רוריקהלזונסחדמוםימה 936(

M01_00-0134-71

)2(השדחהעניההתעוצרתאחנה
לע,הבוכראהלשתולגלגהלעךידיב
סחדמלשתללגהלעוהטסההתלגלג
.רוריקהלזונ

תלגלגל1/2"הסקובהתידיתארבח
תלגלגתאךושמ,)2.1(החיתמה

תידיתרזעבץחהןוויכבהחיתמה
.בטיהקזחהוהסקובה

תלגלגלע)2(עניההתעוצרתאחנה
.החיתמה

:הרעה

תועצמאבתחתומ)2.1(החיתמהתלגלג
ןפואבעבקנעניההתעוצרחתמןכל,ץיפק
.יטמוטוא

רוטנרטלאהלעהחיתמהלגלגתנקתה
OM(ןימימ 936(

M54.00-2105-71

לעךידיב)1(השדחעניהתעוצרחנה
.רוטנרטלאהלשוהבוכראהלשתולגלגה

תגשהלדעהחיתמהגרובתאקדה
.תשקובמההעוצרהתוחיתמ

:הרעה

לערתיהעוצרהתאחותמלאלשדיפקהלשי
תאבבוסללגוסמתויהלךירצהתא.הדימה
יתשב)2.5(הדידמהתדוקנבעניההתעוצר
.תוחפל90°תועבצא

:תוריהז

העוצרהלשהנוכנתוחיתמןנווכלידכ
השרומךסומלהנפ,הדידמרישכמתועצמאב

OMNIplus!

גרובלש)1.2(תידגנהםואהתאקדה
.םיגרבחתפמתועצמאבהחיתמה
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תימצעהרזע
OM(הענהתועוצרתרסה 470(

ררוואמהלשעניההתועוצרתנקתה
)OM 936(

:הרעה

ררוואמהלשעניההתועוצרתאףילחהלשי
.דימתתוגוזב

M54.00-2104-71

)1(השדחהעניההתעוצרתאחנה
לשוהבוכראהלשתולגלגהלעךידיב
.ררוואמהעונמ

המינפ)1.2(ןונווכהגרובתאגרבה
ףונמתנכלדמצנאוהשדעסיסבל
.החיתמה

:הרעה

לערתיהעוצרהתאחותמלאלשדיפקהלשי
תאבבוסללגוסמתויהלךירצהתא.הדימה
תועבצאיתשבהדידמהתדוקנבעניההתעוצר

.תוחפל90°

:תוריהז

!OMNIplusהשרומךסומלהנפ

)1.2(ןונווכהגרובלשםוקימהתאלענ
)1.4(תידגנהםואהתועצמאב

סיסבלהחיתמהףונמתנכתאעבק
.)1.1(קודיההיגרובתועצמאב

OM(הענהתועוצרתרסה 470(

!הנכס

רשאכקרעונמהאתבתודובעעצבלשי
ךותבאצמנוניאבכרהחתפמוםמדומעונמה
ןמזררקתהלעונמלרשפאלשי!התצההגתמ
!היווכתנכס,דבעשרחאלהמ

:תוריהז

הדובעהילכמקלחותויפולחעניהתועוצר
טרדנטסכםיקפוסמםניאךשמהבםיראותמה
קרוךאשמתשהלרתומ!בכרהםעדחיב
.OMNIplusלשתוירוקמעניהתועוצרב
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תימצעהרזע
OM(הענהתועוצרתרסה 470(

ררוואמהלשעניההתעוצרתרסה

M01_00-0132-71

גרובלש)3.2(תידגנהםואהתאררחש
.העוצרהןחתמסיסבב)3.1(ןונווכה

.)3.1(ןונווכהגרובתאהצוחהגרבה

תנכלש)3.3(קודיההיגרובתאררחש
.החיתמהףונמ

תלגלגהםעהחיתמהףונמתנכתאףחד
תעוצרתאאצוהוסיסבהלעףוסהדע
.עניהה

לזונסחדמלשעניההתעוצרתרסה
רוריקה

:הרעה

.1/2"הסקובתידי:םישורדהדובעילכ

M01_00-0134-71

הסינכל1/2"הסקובהתידיתארבח
תאךושמ,)2.1(החיתמהתלגלגב
ץחהןוויכבהטמלהחיתמהתלגלג
.בטיהקזחהוהסקובהתידיתרזעב

.תולגלגהמעניההתעוצרתארסה

רוטנרטלאהלשעניההתעוצרתרסה
ןימימ

M01.00-0139-71

.)5.2(םימואהתאררחש

לשבוביסהתדוקנבםיגרבהתאררחש
.החיתמהגרובבורוטנרטלאה

דע)5.1(החיתמהגרובתאררחש
לעתררחושמתחנומעניההתעוצרש
.תלגלגה

.תולגלגהמ)5(עניההתעוצרתארסה
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תימצעהרזע
OM(עניהתעוצרתנקתה 470(

רוטנרטלאהלשעניההתעוצרתרסה
לאמשמ

M01.00-0153-71

תאררחש,)1.2(םואהתאררחש
רוטנרטלאהלשבוביסהתדוקנבםיגרבה
.החיתמהגרובבו)1.5/1.6(

דע)1.1(החיתמהםואתאררחש
לעתררחושמתחנומעניההתעוצרש
.תלגלגה

.תולגלגהמ)1(עניההתעוצרתארסה

םימהתבאשמלשעניההתועוצרתרסה
יעצמאהרוטנרטלאהלשו

:הרעה

.1/2"הסקובתידי:םישורדהדובעילכ

M01_00-0135-71

הסינכל1/2"הסקובהתידיתארבח
תאךושמ,)4.1(החיתמהתלגלגב
ץחהןוויכבהטמלהחיתמהתלגלג
.בטיהקזחהוהסקובהתידיתרזעב

.תולגלגהמעניההתעוצרתארסה

OM(עניהתעוצרתנקתה 470(

!הנכס

רשאכקרעונמהאתבתודובעעצבלשי
ךותבאצמנוניאבכרהחתפמוםמדומעונמה
ןמזררקתהלעונמלרשפאלשי!התצההגתמ
!היווכתנכס,דבעשרחאלהמ

!הנכס

שמתשהלןיאעניההתעוצרתנקתהתעב
ידכ)הנקתהתידיתרזעבןוגכ(ברחוכב
תווצקללעמעניההתעוצרתאךושמל
יתלבתועיגפלליבוהללולעהז.תלגלגה
יתועמשמרוציקלומרגיש,העוצרבתוארנ
.הלשםייחהךשמב
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תימצעהרזע
OM(עניהתעוצרתנקתה 470(

לאמשמרוטרנגבעניההתעוצרתנקתה

M01.00-0153-71

)1(השדחהעניההתעוצרתאחנה
לשורוטנרטלאהלשתולגלגהלעךידיב
.ןגזמהסחדמ

:תוריהז

ליפורפלםיאתמהעוצרהליפורפשבלםיש
.תלגלגה

תרזעב)1.1(החיתמהםואתאקדה
תגשהלדעחותפםיגרבחתפמ
.היוצרהתוחיתמה

:הרעה

לערתיהעוצרהתאחותמלאלשדיפקהלשי
תאבבוסללגוסמתויהלךירצהתא.הדימה
יתשב)1.4(הדידמהתדוקנבעניההתעוצר
.תוחפל90°תועבצא

:תוריהז

העוצרהלשהנוכנתוחיתמןנווכלידכ
ןוכנקודיהטנמומוהדידמרישכמתועצמאב
!OMNIplusהשרומךסומלהנפ,םיגרבהלש

גרובלש)1.2(תידגנהםואהתאקדה
.חותפםיגרבחתפמתועצמאבהחיתמה
לשבוביסהתדוקנבםיגרבהתאקדה
גרובתאקדהו,)1.5/1.6(רוטנרטלאה
.החיתמה

תבאשמלשעניההתועוצרתנקתה
יעצמאהרוטנרטלאהלשוםימה

M01_00-0135-71

)4(השדחהענהתעוצרךידיבחנה
תלגלגלע,הבוכראהלשתולגלגהלע
םימהתבאשמלשתלגלגהלעוהטסהה
.רוטרנגהלשו

הסינכל1/2"הסקובהתידיתארבח
תאבבוס,)4.1(החיתמהתלגלגב
ץחהןוויכבהטמלהחיתמהתלגלג
.בטיהקזחהוהסקובהתידיתרזעב

תלגלגלע)4(עניההתעוצרתאחנה
.)4.1(החיתמה
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תימצעהרזע
OM(עניהתעוצרתנקתה 470(

:תוריהז

ליפורפלםיאתמהעוצרהליפורפשבלםיש
.תלגלגה

:הרעה

תועצמאבתחתומ)4.1(החיתמהתלגלג
ןפואבעבקנעניההתעוצרחתמןכל,ץיפק
.יטמוטוא

רוטרנגהלעעניההתעוצרתנקתה
ןימימ

M01.00-0139-71

)5(השדחההענההתעוצרתאחנה
לשורוטנרטלאהלשתולגלגהלעךידיב
.הבוכראה

:תוריהז

ליפורפלםיאתמהעוצרהליפורפשבלםיש
.תלגלגה

תגשהלדעהחיתמהגרובתאקדה
.תשקובמההעוצרהתוחיתמ

:תוריהז

לערתיהעוצרהתאחותמלאלשדיפקהלשי
תאבבוסללגוסמתויהלךירצהתא.הדימה
יתשב)5.3(הדידמהתדוקנבעניההתעוצר
.תוחפל90°תועבצא

:תוריהז

העוצרהלשהנוכנתוחיתמןנווכלידכ
השרומךסומלהנפ,הדידמרישכמתועצמאב

OMNIplus!

גרובלש)5.2(תידגנהםואהתאקדה
.םיגרבחתפמתועצמאבהחיתמה
לשבוביסהתדוקנבגרובהתאקדה
.החיתמהגרובבורוטנרטלאה
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תימצעהרזע
OM(עניהתעוצרתנקתה 470(

לזונסחדמלשעניההתעוצרתנקתה
רוריקה

M01_00-0134-71

)2(השדחהעניההתעוצרתאחנה
לע,הבוכראהלשתולגלגהלעךידיב
סחדמלשתללגהלעוהטסההתלגלג
.רוריקהלזונ

הסינכל1/2"הסקובהתידיתארבח
תאךושמ,)2.1(החיתמהתלגלגב
ץחהןוויכבהטמלהחיתמהתלגלג
.בטיהקזחהוהסקובהתידיתרזעב

תלגלגלע)2(עניההתעוצרתאחנה
.החיתמה

:תוריהז

ליפורפלםיאתמהעוצרהליפורפשבלםיש
.תלגלגה

:הרעה

תועצמאבתחתומ)2.1(החיתמהתלגלג
ןפואבעבקנעניההתעוצרחתמןכל,ץיפק
.יטמוטוא

ררוואמהלשעניההתעוצרתנקתה

M01_00-0132-71

)3(השדחההענההתעוצרתאחנה
לשוהבוכראהלשתולגלגהלעךידיב
.ררוואמהעונמ

המינפ)3.1(ןונווכהגרובתאגרבה
ףונמתנכלדמצנאוהשדעסיסבל
.החיתמה
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תימצעהרזע

העונתבתוחיטבוהלעפהתוחיטבםיגימצ

:תוריהז

לערתיהעוצרהתאחותמלאלשדיפקהלשי
תאבבוסללגוסמתויהלךירצהתא.הדימה
יתשב)3.4(הדידמהתדוקנבעניההתעוצר
.תוחפל90°תועבצא

:הרעה

העוצרהלשהנוכנתוחיתמןנווכלידכ
השרומךסומלהנפ,הדידמרישכמתועצמאב

OMNIplus!

)3.1(ןונווכהגרובלשםוקימהתאלענ
)3.2(תידגנהםואהתועצמאב

סיסבלהחיתמהףונמתנכתאעבק
.)3.3(קודיההיגרובתועצמאב

תוחיטבוהלעפהתוחיטבםיגימצ
העונתב

תוחיטבברתויבההובגתובישחםיגימצל
.בכרהלשהעונתהוהלעפהה

:הרעה

ריוואהץחלתארידסןפואבקודבלבושחןכל
בצמתאוםיגימצהתוילוסתא,םיגימצב
.םיגימצה

:תוריהז

ןוגכ,םיגימצןוזיאירמוחבשמתשהלןיא
םילולעםהשרחאמ,ןוזיאל'גואינינפ,תקבא
.תודונתלוא/ותויוצראלתומלהלליבוהל

םיגימצבריוואהץחל

רשאכםיגימצבריוואהץחלתאקודבלשי
ינפלועובשבםעפתוחפל,םירקםיגימצה
.תוכוראתועיסנ

!הנכס

םיצלמומהריוואהיצחללעדימתדפקה
,בכרהלועפתךלהמב.ךלשבכרבםיגימצל
ריוואהיצחלוםיגימצהלשתורוטרפמטה
ריוואהיצחלתאתיחפתלא.םילועםיגימצב
םיגימצהשירחאשינפמתאז.םימחםיגימצב
םיכומנםיגימצבריוואהיצחלויהי,וררקתי

לולעםיגימצבידמךומנריוואץחל.ידמ
בכרהשכדחוימב,גימצתוצצופתהלםורגל
בקע.ההובגתוריהמהוןעטמ/םיעסונבסומע
בכרבהטילשהתאדבאללולעהתאךכ
עצפיתהנממהאצותכש,הנואתלםורגלו

.םירחאלשםתעיצפלםורגתואךמצעב

:הרעה

םרוגםיגימצבידמךומנריוואץחל
תקיחש,םיגימצהלשהברתוממחתהל
תכירצובכרהתוביציביוניש,תלדגומםיגימצ
.רתויההובגקלד
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תימצעהרזע
םיגימצהךרדמ

:הרעה

קחרמלםרוגםיגימצבידמהובגריוואץחל
העורגםיגימצתזיחאת,רתויךוראהמילב
.רתויההובגםיגימצתקיחשורתוי

:תוריהז

לעתורמושםיגימצהימותסשתופיכ
שיןכל.ךולכלותוחלינפמםימותסשה
םימותסשהתופיכתארוגסלדימתדיפקהל
.םימותסשהלעבטיה

םיגימצהךרדמ

תורידגמהרובעתהתונקתוקוחהתוארוה
.ךרדמהיצירחלשבייחמילמינימקמוע
תונקתוקוחהתוארוהלתייצלדפקה
.הרובעתה

ויהיךכ,רתויןטקךרדמהיצירחקמועשלככ
בכרהתוגהנתהתונוכתוםיגימצהתזיחאת
ואתובוטרםיכרדבדחוימב,רתויתועורג
.גלשבתוסוכמ

םיגימצהתאףילחהלהבוח,תוחיטבימעטמ
יצירחקמועלםיעיגמםהשינפלםישדחב
.קוחהיפלערתומהילמינימהךרדמה

!הנכס

ךרדמבםיצירחהקמועשדימתדפקה
םיצירחהקמועשכ.קיפסמהיהיםיגימצה
תוריהמבהעיסנ,ידמןטקגימצהךרדמב
הלולעחלגלשלעואקזחםשגבההובג
לש)Aquaplaning(הפיחרתעפותלםורגל
.)ךרדהינפבםיגימצהתזיחאתןדבוא(בכרה
ריבעהלוטולקלרתוילוכיאלגימצהךרדמ
תאדבאללולעהתאךכבקע.םימהתא
האצותכש,הנואתלםורגלובכרבהטילשה
לשםתעיצפלםורגתואךמצעבעצפיתהנממ
.םירחא

םיגימצהבצמ

בכרהיגימצתאקודבהעיסנהתלחתהינפל
:רותיאל

םיגימצהלשםיינוציחםיקזנ

גימצהליפורפבםירזםיפוג

םיגימצדמצןיבםירזםיפוג

תויוחיפנותוטילב,םיערק

!הנכס

םימגפותויוחיפנ,םיערקששיגדהלבושח
.גימצהתוצצופתהלםורגלםילולעםיינוציח
הטילשהתאדבאתשהנכסתמייקךכבקע
הבשהנואתםרגיתךכמהאצותכו,בכרב
םורגלואךמצעבעצפיהללולעהתא
םיגימצףילחהלגאד.םירחאלשםתעיצפל
.דימםימוגפ
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תימצעהרזע

םיגימצהליג

םיגימצהליג

רשקילב,םישדחבםיגימצהתאףלחה
רחואמהלכל,םהלשיאלבהושומישהתדימל
לגלגלםגהמישיוזהיחנה.םינש6רחאל
.ףוליחה

!הנכס

שמשתנירקבקעםינשייתמםיגימצה
דבאמםיגימצהלשימוגה.הביבסהתועפשהו

םיררופתמ,םישקתמםיגימצה.ותושימגמ
םינש6לעמםליגשםיגימצ.םיערקםילבקמו

.שומישלרתויםיחוטבםניא

ןיעלםיארנםניאשםיגימציקזנ

ואהפשינבאיפלכםיגימצתציחלמענמיה
גימצהךרדמבחורמקלחשכבכרהתריצעמ
.הפשןבאלעאצמנ

!הנכס

ילעבםימצעואהפשינבאלערבעמוהעיסנ
הנבמלםורגלםילולעתודחתופש/תוניפ
.ץוחבמהארנוניאשקזנגימצהלשימינפה
ןתינגימצהלשימינפההנבמבםיקזנב
םיקזנו,רחואמרתויהברהבלשבקרןיחבהל
בקע.גימצהתוצצופתהלםורגלםילולעהלאכ
בכרבהטילשהתאדבאללולעהתאךכ
עצפיתהנממהאצותכש,הנואתלםורגלו

.םירחאלשםתעיצפלםורגתואךמצעב

תוריהמ,םיגימצלשהאישנהרשוכ
יגוסוםיגימצלשתיברמההעיסנה
םיגימצה

!הנכס

תוריהממואגימצלשהאישנהרשוכמהגירח
יפלעגימצהלשתרתומהתיברמההעיסנה
ואגימצלםיקזנםורגלהלולעםיטרפמה
תאדבאללולעהתאךכבקע.גימצהלשכל
האצותכש,הנואתלםורגלובכרבהטילשה
םתעיצפלםורגתואךמצעבעצפיתהנממ
יגוסבקרשמתשהלדפקה,ןכל.םירחאלש
םירשואמהםיגימצהתודימבוםיגימצה
רשוכלבלםישו,ךלשבכרהגוסבשומישל
םישורדהתוריהמהסקדניאלוהאישנה
ךכלףסונב.ךלשבכרהרובעםיגימצל
לשתויפיצפסהיושירהתונקתלבלםיש
תועבוקהלאתונקת.םיגימציבגלהנידמה
,ךלשבכרהרובעםיאתמהגימצהגוסתא
,םיוסמגימצגוסבשמתשהלתורסואוא
בקע.תורחאתונידמבשומישלרתומרשא
טופישימוחתואםירוזארובעשןכתייךכ
ןתינ.םיוסמגימצגוסשומישלץלמויםימיוסמ
השרומךסומלכבםיגימציבגלעדימלבקל

OMNIplus.
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תימצעהרזע

תשדוחמהילוסילעבםיגימצ

ילעבםיגימצןיקתהלבושחםילגלגידמצב
לעבגימצהלעתרחא,ההזינוציחרטוק
.רתוילודגסמועהיהירתוילודגהרטוקה
רתויבהחונהוהטושפההטישה:הצע
תועצמאבםיפקיההתאוושהאיההדידמל
.םיפקיהתדידמטרס

:הרעה

דמצירטוקןיבתרתומהתיברמההייטסה
הרקמב.גימצהרטוקמ0.5%איהםיגימצ
רתוילודגהגימצהתאדימתןיקתהלשי,הזכ
.רתויינוציחהםוקימב

תשדוחמהילוסילעבםיגימצ

םיגימצוםילגלגבקרשמתשהלץלמומ
ךלשבכרהרובעדחוימבורשואווקדבנש
.EvoBusידיב
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OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB197



תימצעהרזע
295/80םיגימצבריוואיצחלתלבט R 22.5

295/80םיגימצבריוואיצחלתלבט
R 22.5

198OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB



תימצעהרזע
295/80םיגימצבריוואיצחלתלבט R 22.5

תאםיארמהלבטבםירפסמה
הרושב.ג"קבןרסהסמוע
ץחלןותנהלבטהלשהנוילעה
.רבתודיחיבםיאתמהריוואה

לועפלשיןילשימיגימציבגל*
ימדקהןרסהיגימצרובע:ןלהלכ
חופינהץחלתאלידגהלשי

םיבוקנהםיכרעללעמרב1ב
תאלידגהלןיאםלוא.הלבטב
.רב8.5ללעמץחלה

:הרעה

הניאל"נהריוואהיצחלתלבט
הדעונאיהו,טלחומףקותתלעב
עדימכהנושארבושארבשמשל
ריוואהיצחל,ינורקעןפואב.רזע
תוארוהיפלעםיעבקנםיקיודמה
סמועלםאתהב,םיגימצהןרצי

.ןרסה
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תימצעהרזע

11םיגימצבריוואיצחלתלבט R 22.5

11םיגימצבריוואיצחלתלבט R 22.5
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תימצעהרזע

11םיגימצבריוואיצחלתלבט R 22.5

לועפלשיןילשימיגימציבגל*
ימדקהןרסהיגימצרובע:ןלהלכ
חופינהץחלתאלידגהלשי

םיבוקנהםיכרעללעמרב1ב
תאלידגהלןיאםלוא.הלבטב
.רב8.5ללעמץחלה

:הרעה

תאםיארמהלבטבםירפסמה
הרושב.ג"קבןרסהלעסמועה
ץחלןותנהלבטהלשהנוילעה
.רבתודיחיבםיאתמהריוואה

:הרעה

הניאל"נהריוואהיצחלתלבט
הדעונאיהו,טלחומףקותתלעב
עדימכהנושארבושארבשמשל
ריוואהיצחל,ינורקעןפואב.רזע
תוארוהיפלעםיעבקנםיקיודמה
סמועלםאתהב,םיגימצהןרצי

.ןרסהלע
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תימצעהרזע

12םיגימצבריוואיצחלתלבט R 22.5

12םיגימצבריוואיצחלתלבט R 22.5
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תימצעהרזע
לגלגתפלחהןוגכהלקתלשהרקמבתוחיטביעצמא

לועפלשיןילשימיגימציבגל*
ימדקהןרסהיגימצרובע:ןלהלכ
חופינהץחלתאלידגהלשי

םיבוקנהםיכרעללעמרב1ב
תאלידגהלןיאםלוא.הלבטב
.רב8.5ללעמץחלה

:הרעה

תאםיארמהלבטבםירפסמה
הרושב.ג"קבןרסהלעסמועה
ץחלןותנהלבטהלשהנוילעה
.רבתודיחיבםיאתמהריוואה

:הרעה

הניאל"נהריוואהיצחלתלבט
הדעונאיהו,טלחומףקותתלעב
עדימכהנושארבושארבשמשל
ריוואהיצחל,ינורקעןפואב.רזע
תוארוהיפלעםיעבקנםיקיודמה
סמועלםאתהב,םיגימצהןרצי

.ןרסהלע

ןוגכהלקתלשהרקמבתוחיטביעצמא
לגלגתפלחה

!הנכס

םרזמרשפאהלככבכרהתאקיחרהלהבוח
לעפה.הקצומעקרקלעודימעהלוהעונתה
םיעסונהלכתאדרוה.הרהזאהיתתואמתא
הנכסהרוזאלץוחמלאםתואאבהובכרהמ
בצה.)תוחיטבההקעמירוחאמלשמל(
בהבהמהרהזאסנפואהרהזאשלושמ
לועפלדפקה.בכרהמשורדהקחרמב
.הרובעתהתונקתוקוחהתוארוהלםאתהב

לעקרוךאלגלגהתפלחהתאעצב
ינפמחוטבוקצומ,ירושימחטשמ
םילולעבכרההבגמואבכרה.הקלחה
,גלש(הקלחואהכרתיתשתלעקילחהל
.)'וכוהקלחעקרק,חרק

!הנכס

אוהםאבכרלתחתמסנכיהלטלחהברוסא
ידילעךכלףסונבחטבואמוניאלבאהבגומ
,עונמהתאעינתהלרוסאןכומכ.ךמתידומע
תאחטבא!תוומתנכסהווהמרבדהןכש
ידילעהענתהלשתורשפאינפמעונמה
גתממחתפמהתאאצוה.ךמסומאלםרוג
!התצהה

)דחוימרוזבא(ףוליחהלגלגתרסה

:הרעה

יקיזחמלתוסחייתמןלהלתוראותמהתודובעה
ץנבסדצרמידילעםיקפוסמהףוליחלגלג
יארחאהאוהבכרמהןרצי.דחוימרוזבאכ
השיגהתוחונלוףוליחהלגלגתנקתהםוקימל
.וילא
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תימצעהרזע
)דחוימרוזבא(ףוליחהלגלגתנקתה

M40_00-0085-72

לש)1(קודיההיגרובמםימואהתארסה
.ףוליחהלגלג

ןועשהןוויכדגנ)2(השושמהתאבבוס
עקרקהלעחנומףוליחהלגלגשדע
.יופרלגלגהאשונלבכהו

לגלגמ)3(לגלגהאשונתאררחש
.הצוחהלגלגהתאךושמוףוליחה

)דחוימרוזבא(ףוליחהלגלגתנקתה

:הרעה

יקיזחמלתוסחייתמןלהלתוראותמהתודובעה
ץנבסדצרמידילעםיקפוסמהףוליחלגלג
יארחאהאוהבכרמהןרצי.דחוימרוזבאכ
השיגהתוחונלוףוליחהלגלגתנקתהםוקימל
.וילא

M40_00-0085-72

לגלגךותל)3(לגלגהאשונתאסנכה
.ףוליחה

דעןועשהןוויכב)2(השושמהתאבבוס
.הנוילעהתבשותל
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תימצעהרזע

םילגלגהתחלצתרסה

:הרעה

טעמ.הלעמיפלכםמורתמףוליחהלגלג
בבוסףוסהדעהלעמלעיגמלגלגהשינפל
םיגרבהירוחו)1(קודיההיגרובשךכותוא
אשונלבכתאאיבהלשיהתע.ודחאתי

.הלקםדקתחיתמללגלגה

)1(קודיההיגרובלעםימואהתאןקתה
.ןתואקדהו

םילגלגהתחלצתרסה

M40_00-0007-01

רורוואהיחתפלתוסנכומםיידיהיתששכ
םילגלגהתחלצתאךושמ)1.1(
.)1(תויביטרוקדה

M40_00-0008-01

)2(ספתהתעבטתאאצוהתישאר
חוכתחפומךכ.)3(תבשותהךותמ
לקו)4(החיתמהתעבטלעהציחלה
.תבצועמהלגלגהתחלצתאאיצוהלרתוי
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תימצעהרזע
לגלגהימואתעבטתאןקתה

לגלגהימואתעבטתאןקתה

M40_00-0008-01

החיתמהתעבטלעיונהתחלצתאחנה
תוטילבוסנכייךכמהאצותכ.)4(
ךותליונהתחלצלש)3(תובשותה
סנכה.)4(החיתמהתעבטלשעקשה
.ןתואץחלותונותחתהתובשותהתא
.תובשותהראשתאץחלןכמרחאל

M40_00-0008-01

הנוילעה)3(תבשותהתאהמינפץחל
רבד.)2(ספתהתעבטךותלהנורחאה
הנקתהלשורדהחוכהתאתיחפמהז
רחאל.יונהתחלצלירשפאקזנםגענומו

תאבושרבעה,יונהתחלצתנקתה
רורוואהיחתפלעמ)2(ספתהתעבט
אלתובשותה.)3(תבשותהךותל
תולוקשמלעמתומקוממתויהלתוכירצ
!ןוזיא

!הנכס

לכ!בטיהתנקתומיונהתחלצשאדו
תעבטירוחאמאצמיהלתובייח)3(תובשותה
!)4(החיתמה

:הרעה

ימואתעבטתנקתהינפל,ךרוצהתדימב
ימואתעבטתאהדולחוךולכלמהקנלגלגה
.לגלגהימואתאולגלגהחטשמתא,לגלגה

M40_00-0131-01

יבגלע)1(םימואהתעבטתאןקתה
.לגלגהיבלול
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תימצעהרזע

בכרההבגמתבצה

:תוריהז

םימואהתעבטתאזכרמלשיהנקתההתעב
דעדיבןתואקדהלוםימוא4תנקתהידילע
.לגלגהחטשמםעעגמלהעיגמתעבטהש

רפסמבהבלצהבלגלגהימואתאקדה
.בוקנהקודיההטנמומלדע,םיבלש

קודיהטנמומ

600Nm:םוינימולאילגלגרובעלגלגימוא
)רטמןוטוינ(

בכרההבגמתבצה

!הנכס

הבגמןרצילששומישהתוארוהלעדפקה
!בכרה

!הנכס

תאלעפה(הזוזתינפמבכרהתאחטבא
ןרסבםוגפלגלגלשהרקמב.)היינחהםלב
ןרסהתחטבאלהריצעידסםגחנה,ירוחאה
!ימדקה

ימדקןרס

M40_00-0011-01

הבעסיסבלע)ןוט10(בכרהבגמבצה
הכימתהתדוקנלתחתמ,דובלץעמ
.בכרהתאהבגהו)ץח(תיבחורהעורזב

!הנכס

לשהסירקינפמןגהלידכ!תוצחמיהתנכס
,הכימתישוגךתושרבןיאשכובכרההבגמ
לגלגהתאואףוליחהלגלגתאסינכהלןתינ
!המיאתמהדוקנבבכרמלתחתמםוגפה
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תימצעהרזע

בכרההבגמתבצה

ענומןרס

דמצבןיקתהלגלגהינפלהריצעדסחנה
.היילעהדסלעבכרהתאעסהוםילגלגה

:הרעה

דסלולע,םיקצומוםיקלחחטשהינפשכ
םעוילעהיילעהןויסינתעבקילחהלהיילעה
דסלעתוארוההתיוותלבלםיש.לגלגה
!היילעה

M40_00-0013-01

הבעסיסבלע)ןוט10(בכרהבגמבצה
)ץח(הכימתהתדוקנלתחתמ,דובלץעמ
.בכרהתאהבגהו

!הנכס

לשהסירקינפמןגהלידכ!תוצחמיהתנכס
,הכימתישוגךתושרבןיאשכובכרההבגמ
לגלגהתאואףוליחהלגלגתאסינכהלןתינ
!המיאתמהדוקנבבכרמלתחתמםוגפה

M40_00-0014-01

דסלעםוגפהלגלגהםעבכרהתאעסה
)1(היילעה

:הרעה

דסלולע,םיקצומוםיקלחחטשהינפשכ
םעוילעהיילעהןויסינתעבקילחהלהיילעה
דסלעתוארוההתיוותלבלםיש.לגלגה
!היילעה

M40_00-0015-01

בכרההבגמתועצמאבבכרהתאהבגה
אצמנאלםוגפהלגלגהשדע,)ןוט10(
.סמועתחתדוע
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תימצעהרזע
קסידגוסמלגלגתרסה

!הנכס

ןיאשכובכרההבגמלשהסירקינפמןגהלידכ
לגלגתאסינכהלןתינ,הכימתישוגךתושרב
בכרמלתחתמםוגפהלגלגהתאואףוליחה
!המיאתמהדוקנב

!הנכס

סמועמררחושמתויהלבייחררגנהןרסה
.בכרה

קסידגוסמלגלגתרסה

הנכהתודובע

)205דומע(םילגלגהתחלצתרסה

לגלגהימואתאררחש

בכרהתהבגה

!הנכס

העיקש,הקלחה,הזוזתבקע!הנואתתנכס
.הנואתתנכסתמייק,בכרהלשתוכפהתהוא
.קצומיקפואחטשמלעקרבכרהתאהבגה
הזוזתינפמותואחטבא,בכרהתהבגהינפל
הבוחההבגההרחאל.הריצעידסתועצמאב
ההבגהךרוצל.בכרמבואםינרסבךומתל
םילכוםינקתהבקרוךאשמתשה,החטבאו

לעדפקה(תונקתהתושירדלעםינועה
םהשו)הנידמלתויפיצפסהתונקתהתוארוה
ואםיוסמהןרסלםיאתמההאישנהרשוכילעב
.בכרהלקשמל

!הנכס

םעםיהבגמתועצמאבולוכבכרהתהבגה
ברהכימתינקתהםעוא,םילגלגיכמות
לכבתינמזובעצבתהלתבייח,'דכוםייתדוקנ
.םינרסה

:תוריהז

תוירכשדיפקהלבושחבכרהתכמנהתעב
קיפסמריוואץחלםייקשותוניקתריוואה
.שדחמריוואהתוירכתאאלמלידכםילכימב

תארסהולגלגהימואתארסה
.)םי(לגלגה

:תוריהז

תעבלגלגהיבלוליגירבתלקזנעונמלידכ
רובטלעמתצקמבלגלגהתאםרה,ותרסה
לגלגיבלוללשםימוגפםיגירבת.לגלגה
םהשכו,לגלגהימואתנקתהלעםישקמ
תוספתיהלםורגללולעהזדואמםימוגפ
.םימואה

OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB209



תימצעהרזע
םילגלגהתנקתה

םילגלגהתנקתה

M40_00-0016-01

זיזלשינוציחהףקההלעחרמ
היזורוקדגנהחשמ)2(רובטבזוכרמה

Plastilube,בקעתוספתיהעונמלידכ
.םיקושיחהלשהדולח

!הנכס

לגלגהימואולגלגהיבלוללשםיגירבתה
תדימב;םינמושוןמשמםייקנתויהלםיבייח
.םינמושוןמשהקנךרוצה

ףוליחהלגלגתנקתה

!הנכס

ילגלגבהדלפקסידילגלגםיפילחמרשאכ
םילגלגימואבשמתשהלשי,םוינימולאקסיד
םע,רתויםינשיבכרילכב.תומיאתמ
תונמוסמלגלגימוא(םוינימולאקסידילגלג
Für":העבטהב AluRäder"(שמתשהלרתומ
יבלוללםירוחםעםוינימולאקסידילגלגבקר
!מ"מ28רטוקבלגלג

:הרעה

תועצמאבהשענ)1(קסידילגלגזוכרמ
.)2(רובטהלשזוכרמהתבשות

M40_00-0053-01

דעןתואגרבהולגלגהימואתאןקתה
.לגלגהקסידםעעגמל

!הנכס

:A!תונושתובשותתולעבםימואלבלםיש
יקושיח(הדלפקסידילגלגרובעלגלגימוא
רובעלגלגימוא:B,ןומיסלכאללןה)הדלפ
תונמוסמ)םוינימולאיקושיח(םוינימולאילגלג
VA"ןומיסב FA"םידדובםילגלגרובע
HA"ו RA"לשןומיסםעםילגלגידמצרובע

.)הנומתהאר(םואהתיקסידלעםילוגיע3
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תימצעהרזע
םילגלגהתנקתה

!הנכס

שמתשהלודיפקהלשילגלגהתנקתהתעב
!לגלגהגוסלתומיאתמהלגלגימואב

M40_00-0061-01

הלקתגוסגסילגלגםעבכרילכב
םיקזנעונמלידכ,)םוינימולאיקושיח(
ןיקתהלשי,םילגלגתנקתהותרסהתעב
הדובעהילכלםיכייש(םיבתותינש
םידדצבלגלגיבלולינשלע)בכרהלש
.םיידגנ

,לגלגלתחתמהיילעדסבושסנכה
.בכרההבגמתארסהובכרהתאךמנה

:הרעה

אל,לגלגלתחתמהיילעהדססנכויאלםא
.בכרההבגמתאאיצוהלהיהיןתינ

הבלצהבלגלגהימואתאקדה

קודיהטנמומ

)רטמןוטוינ(600Nm:לגלגימוא

!הנכס

קפוסמהילכהתועצמאבלגלגהימואתאקדה
OMNIplusהשרומךסומלדעתוריהזבגהנו

קודיההטנמומלםימואהוקדוהיךסומב.בורק
!טרפמהיפלעשורדה

!הנכס

קדה,תטטורהחדקמבשומישלשהרקמב
,יקלחןפואבהבלצהבםילגלגהימואתא
םימואהתאקדהטנמומחתפמתרזעבו
.םיטרפמהיפלעקודיההטנמומל

היילעהדסמבכרהתאדרוה

!הנכס

רחאללגלגהימואתאשדחמקדהלדפקה
!מ"ק50לשהעיסנ

!הנכס

ועבצנשואםישדחםיקושיחםיניקתמרשאכ
ימואלשףסונקודיהעצבלהבוח,שדחמ
5000דע1000לשהעיסנרחאלםילגלגה
!ךרעבמ"ק
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תימצעהרזע

ריוואיולימרוביחתועצמאבםיגימצבריוואיולימ

רוביחתועצמאבםיגימצבריוואיולימ
ריוואיולימ

:הרעה

דעעיגהלריוואהץחללוכילעופעונמהשכ
תסוידילעהסיחדהתקספהץחל(רב12ל
בצמבקרתירשפאריוואהתקפסא!)ץחלה
קיספהץחלהתסוםא!ץחלהתסולשיולימה
ריוואהקרסתלועפבצמ(ץחלהתקפסאתא
ץחלתאתיחפהלשי,)ישפוחןפואבטלפנ
,םלבהתשוודתלעפהידילעתכרעמבריוואה
!בושהלועפלסנכנץחלהתסוושדע

:תוריהז

לוכיםיגימציולימרובעריוואהץחלשרחאמ
ידמתאירקרחאבוקעלשי,ידמהובגתויהל
.ריוואהיולימךלהמבץחלה

M42_00-0609-71

יולימרבחמבןגמהתפיכתארסה
שביימתדיחיב)ץח(םיגימצהלשריוואה
ריוואהיולימרוניצתארבחו,ריוואה
.םיגימצב

:הרעה

ילכבלולכםיגימצבריוואהיולימרוניצ
.בכרהלשהדובעה

M54.00-1863-71

ריוואהץחלתכרעמבץחלהתאתחפה
תשוודלעתורזוחתוציחלעוציבידילע(
לכמבץחלהתאירקשדע,)םלבה
)3(ץחלהדמב)2(2ו)1(1לגעמ
.רב7דע6.5לתחתמתדרוי
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תימצעהרזע

ריוואיולימרוביחתועצמאבםיגימצבריוואיולימ

M40_00-0020-01

גימצהםותסשמןגמהתפיכתארסה
לע)4(יולימהרוניצרבחמתאבכרהו

.גימצהםותסש

םיגימצבאלמובכרהעונמתאענתה
.)רב8.5ךרעב(שורדהךרעלדעץחל
)4(יולימהרוניצרבחמתאהליחתרסה
תאםמודןכמרחאלוגימצהםותסשמ
.עונמה

:הרעה

.2ו1לגעמהקפסאהץחליוויחלבלםיש

M42_00-0609-71

קתנ,ריוואהיולימךילהתםויסרחאל
םיגימצבריוואהץחליולימרוניצתא
ןגמהתפיכתאןקתהו)ץח(רבחמהמ
.רבחמהלע

!הנכס

ריוואהיולימרוניצשכןפואםושבעוסנלןיא
!רבוחמםיגימצב

!הנכס

ריוואץחלאלמוקודבהנושארהתונמדזהב
!טרפמהיפלעםיגימצב

OC 500 RF (Euro VI)/01.2014 HEB213



תימצעהרזע
)ריוואץחל(תיטמואינפהתכרעמהתקידבלרוביחתודוקנ

תכרעמהתקידבלרוביחתודוקנ
)ריוואץחל(תיטמואינפה
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תימצעהרזע
)ילנויצפוא–דחוימדויצ(ריוואהץחלתכרעמיולימ

תקידבלרוביחהתודוקנ
רובעתיטמואינפהתכרעמה
ךרדבתואצמנםימלבהתכרעמ
דצב,ימדקהןרסהינפלללכ
אוהבכרמהןרצי.לאמש
הנקתההםוקימליארחאה
תודוקנלאהשיגלוקיודמה
.הקידבה

ץחלהתסולשהלעפההץחל1

עינמןרסהקפסאץחל2

ימדקןרסהקפסאץחל3

הנשמינכרצהקפסאץחל4

ענומהןרסהלשהמילבץחל5
ABSירחא

ןימידצימדקןרסהמילבץחל6
ABSירחא

לאמשדצימדקןרסהמילבץחל7
ABSירחא

יציפקאתהקפסאץחל8

אתלשםוריחרורחשץחל9
ץיפקה

ץיפקהאתרדניליצרורחשץחל10

שומישבאל11

שומישבאל12

שומישבאל13

–דחוימדויצ(ריוואהץחלתכרעמיולימשומישבאל14
)ילנויצפוא

M40_00-0041-01

.בכרבסוחדריוואיולימלימדקרוביח
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תימצעהרזע
ילוארדיההחוכההגהלכמבןמשהסלפמתקידב

M40_00-0034-01

.בכרבסוחדריוואיולימלירוחארוביח

חוכההגהלכמבןמשהסלפמתקידב
ילוארדיהה

M46_00-0032-01

.ןמשהסלפמתאירק

:הרעה

ןיבתויהלןמשהסלפמבייחלעופעונמהשכ
ןמשהלכמב)max)2ןומיסןיבלminןומיס
)1(.

:הרעה

תינורטקלאןמשסלפמתשיחילעבבכרילכב
תאגיצהלןתינ,)ילנויצפואדחוימרוזבא(
.לועפתהתידיתועצמאבגצבןמשהסלפמ

!הנכס

אלמלםיאשרםיכמסומםייעוצקמםידבועקר
שומישלעהדפקהךות,ילוארדיההגהןמש
!םישורדהלועפתהירמוחב
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תימצעהרזע
)דחוימדויצ(םומיחןקתהלשקלדהןנסמתפלחה

םומיחןקתהלשקלדהןנסמתפלחה
)דחוימדויצ(

!הנכס

תנכס,קלדהתתצהבקעתוצצופתהתנכס
תנכסןכוקלדתעילבואתפיאשבקעהלערה
.םייניעבורועבקלדלשעגמבקעהעיצפ

!הנכס

תקתונמרזעהםומיחןקתהתלעפהשאדו
(OFF)הליעפהלןתינאלו.

M83_00-0242-01

עונמהאתבאצמנ)3(קלדהןנסמ
.ןימידצברוחאמ

M83_00-0142-01

.)2(קלדהקותינזרבתארוגסלשי

:הרעה

רשאכלכימהמקלדתפילדענמיתךכבקע
.חותפקלדהןנסמ

לוביקילכקלדהןנסמלתחתמביצהלשי
.םיאתמ
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תימצעהרזע
)דחוימדויצ(םומיחןקתהלשקלדהןנסמתפלחה

M83_00-0023-01

המיטאתעבטםע)1(גרובהתארסה
תיבתארסהו)3(ןנסמהשארמ)2(
.)5(ןנסמהברקםע)6(ןנסמה

תיבךותמ)5(ןנסמהברקתאאצוה
.)6(ןנסמה

הביבסהתנגה

תאוהצוחהףלדשקלדהתאקלסלשי
הביבסהתנגהיקוחיפלע)5(ןנסמהברק
!בכרהלשואצמיהםוקמבםימישייה

.)6(ןנסמהתיבתאהקנוןקור

תיבלע)4(המיטאהתעבטתאףלחה
.)6(ןנסמה

תיבךותבשדח)5(ןנסמברקןקתה
קלדבןנסמהתיבתאאלמו)6(ןנסמה
.)רלוס(לזיד

)1(גרובםע)6(ןנסמהתיבתאןקתה
שארלאהשדח)2(המיטאתעבטו

.)3(ןנסמה

קודיהטנמומ

:ןנסמהשארוןנסמהתיב:רזעםומיח
10Nm)רטמןוטוינ(

M83_00-0142-01

.)2(קלדהקותינזרבתאחתפ

קלדהםומיחןקתהתאהלועפלסנכה
.תומיטאלקלדהןנסמתאקודבו

:הרעה

קרפהאר,לועפתותוחיטבתוארוהיבגל
."תוחיטב"

!הנכס

קודיהעצב,ךרוצהתדימב:העיצפתנכס
.םמודעונמהשכקר,ףסונ
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תימצעהרזע

למשחהתכרעמלתוחיטבתוארוה

למשחהתכרעמלתוחיטבתוארוה

M54_00-0806-01

שארמםיבכרומםירבצמהוםיגתמהתוחול
ילבםיקפוסמלבאשארמטוויחבםידיוצמו

.בכרבהנקתההםוקימלשתקיודמהרדגה
םוקימתעיבקליארחאהאוהבכרמהןרצי

.השיגלוהנקתהה

למשחהתוכרעמבתודובעב,תוחיטבימעטמ
לעדיפקהלשירבצמרוביחוקותינתעבוא
:תואבהתויחנהה

םיש!)2(ישארהםירבצמהגתמתאקתנ
OMםגדבקר(המודאהדלהתירונלבל

ישארהםירבצמהגתמתאקתנלןיא.)470
לולעזאשרחאמ,תקלודדלהתירונרשאכ
.הטילפהיזגרוהיטתכרעמלקזנםרגיהל

תומתרירבחמתארבחלוקתנלרתומ
קרםיינורטקלאהרקבינקתהלשלמשחה
.קתונמהתצההגתמרשאכ

,ענתמהלעןגהלשיעונמתציחרינפל
.תוחלינפמםיילמשחםירבחמוםירוטנרטלא

.ךיתנןקתלוארשגלטלחהברוסא

יפלערפמאךרעילעבםיכיתנקרןקתה
ךיתנבףורשךיתנףילחהלןיא.בכרהטרפמ
םורגיהזרבד–רתויהובגםרזךרעלעב
.למשחהיביכרלותכרעמלקזנ

םירבצמבלופיטיבגלתוריהזתוארוה

M54_10-0004-01

שי.םירוסאןושיעוהיולגהבהל,שא)1(
.תוצוצינתריצימענמיהל

!תוצצופתהתנכס)2(

.לועפתהתוארוהלבלםישלשי)3(

איהםירבצמהתצמוח!תויווכתנכס)4(
ואםירבצמבלופיטתעב.לכאמרמוח
תוארוהלעדיפקהלשיםירבצמתצמוחב
לכעונמלשי.הנגההיעצמאלעותוריהזה
םידגבה,רועהםעהצמוחהלשאוהשעגמ
דיימףוטשלשיהזתינשהצמוח.םייניעהו

ךרוצהתדימב.םייקנםימםעידוסיןפואב
.אפורתרזעלתונפלשי
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תימצעהרזע
ילמשחךותירתודובעידילעםיביכרלואבכרהילכלםיקזנתעינמלםיעצמא

.ןגמיפקשמשובחלדפקה)5(

.םידליהתוברקתהתאענמ)6(

!הנכס

ירבצמלעןהשלכתודובעלשעוציבהךלהמב
!ןושיעוהיולגשאלערומחרוסיאלחבכרה
שובחלשי!תוצוצינתריציעונמלהבוח
תנכסתמייק!םידליקיחרהלשי!ןגמיפקשמ
תוארוהלעדיפקהלהבוח!לוכיאותויווכ
!תוצצופתהתנכסתמייק!לועפתה

!הנכס

,תרפועהצמוחירבצמקרוךאןיקתהלרתומ
םירבצמה!ל'גירבצמןיקתהלטלחהברוסאו

םידחוימהריגסיקקפבםידיוצמתויהלםיבייח
רוביחשיםהברשא,רבצמהלשאתלכרובע
יוניפרשפאלידכינשלדחאןיבריוואתטילפל
!רבצמבםירצונשםיזגהלש

!הנכס

לעתכתמיצפחחינהלרוסא!רצקתנכס
.םירבצמה

:תוריהז

)"ילענ"(ירוביחריסהלואררחשלרוסא
.םילעפומלמשחינכרצולעופעונמהשכםילבכ

הביבסהתנגה

םאתהב)םי(םוגפ)םי(רבצמקלסלהבוח
דיפקהלשי.הביבסהלעהרימשהתונקתל
.קוחהתוארוהלע

ואבכרהילכלםיקזנתעינמלםיעצמא
ילמשחךותירתודובעידילעםיביכרל

שי,בכרבםינושםיקלחלקזנעונמלידכ
תלחתהינפלםיאבהםיעצמאהלעדיפקהל
:ךותירה

.ןכומיוביכףטמלגאד

לשילילשהבטוקהמקדההתאקתנ
לשילילשהבטוקהתאהסכורבצמה
קותינתוארוהלעדפקה(.רבצמה
.)בכרירבצמ

םיקלחבםיאלוממבכרמבםינושםיללח
ינפל.םישערדדובלידכףצקומרמוחמ
ךירצהמחלהוךותיר,תוחחפתודובע
.הלאםירמוחקיחרהל

ךותירהדויצלשהקראהרוביחתארבח
עצובתוילעשקלחהלאתורישיילמשחה
רוביחןיבשאדוולבושח.ךותירהתדובע
ואצמייאלךותירהתדוקנןיבלהקראה
.ילמשחדודיבםידדובמהםיקלחםוש

לשמלומכ,םוחלםישיגרםיקלחלעןגה
.םתוארסהוא,קיטסלפתורוניצ

םילכמ,טוויחריסהלדפקה,ךותירהינפל
ואםינקתומהםיינורטקלאםיביכרוא
.םיללחבםירבוע
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תימצעהרזע
ילמשחךותירתודובעידילעםיביכרלואבכרהילכלםיקזנתעינמלםיעצמא

ללחהלעןגהלידכןגמייוסיכבשמתשה
ןוגכ,תיכוכזיקלחלעובכרהלשימינפה
תעיגפינפמ,תוארמהותונולחהתויגוגז
.ךותירהיזתנ

םילולעהםיביכרוםירוזאתוסכלשי
תנירקםוחמוךותיריזתנמעגפיהל
.םהילעןגהלידכ,ךותירה

ואךותירהתדורטקלאםעתעגלרוסא
תוינורטקלאתוביתבהקראהרוביחםע
.למשחטוויחבוא

,הזלאהזםיקלחינשךתרלךירצםא
דויצלשילילשהרוביחהספתשאדוולשי

.םיקלחהינשלארבוחמהיהיךותירה

ךותירלםיקלחהלשרוביחהתודוקנ
תכתרבהקראההקדהבובכרב
לככםייקנתויהלםיכירצתילמשחה
,עבצתוידוסיבריסהלשיןכל.רשפאה
.ךולכלוןמוש,ןמש,היזורוק

הקראהרוביחספתתארבחלרוסא
לולעךותירהםרז.םיכוליההתביתלא
בוסימתודוקנבץוצינתצירפלםורגל
ךכבקע.םיכוליההתביתבתוימינפ
לשכלומרגירשאםיינבמםייונישםירצונ
.תכרעמהלשםדקומ

!הנכס

הלולעוברןשערצוויהללולעתוממחתהבקע
.הפירשחתפתהל
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תימצעהרזע
גהנהתדמעלמשחחולםיכיתנהתאצקה

תדמעלמשחחולםיכיתנהתאצקה
גהנה
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תימצעהרזע
גהנהתדמעלמשחחולםיכיתנהתאצקה

:הרעה

יארחאהאוהבכרמהןרצי
.למשחהתוחולתנקתהםוקימל

Aםיכיתנתרוש

F110Aרוביחהרהזאיתתואמ
15)30F02(

F210Aרוביחהרהזאיתתואמ
30(30F02)

F310 Aימדקלפרעסנפ(30F03)

F415Aרלוסןנסמםומיח
)54F05(

F55 Aלאמשדצןומיסתורוא
(30F05)

F65 Aןימידצןומיסתורוא
(30F04)

F7שומישבאל

F85 A58רוביחךיתנ(30F06)

F95 Aלאמשדצרבעמרוא
(30F07)

F105 Aןימידצרבעמרוא
(30F08)

F117.5 Aלאמשדצךרדרוא
(30F09)

F127.5 Aןימידצךרדרוא
(30F10)

F137.5 Aהמילברוא(30F11)

F145 Aרוחאלהעיסנסנפ
(30F12)

Bםיכיתנתרוש

F1שומישבאל

F27.5 AרוביחךיתנD+)01F04(

F3שומישבאל

F45A15רוביחםינשייחR
)08F29(

F57.5 AינצחלגתמDNR
(13F02)

F67.5 A05(ןוחבאעקשF01(

F7שומישבאל

F815 Aסוחדריוואתקפסא
)24F01(

F95 Aרפוצ(33F01)

F1020 Aםיבגמ(33F02)

F117.5 Aהפמר(45F02)

F127.5 AC3לודומתואI/ןיוול
)60F01(

F13שומישבאל

F14שומישבאל

Cםיכיתנתרוש

F115 Aהתצהגתמ(01F14)

F25 A50רוביחםינשייח
)08F30(

F37.5 Aלמשחחולעקש
)02F01(עונמאתתרואת/ינשמ

F47.5 Aחול/למשחןוראעקש
הזירכתכרעמ/םינווחמ
)02F02(תינורטקלא

F57.5 A30רוביחןוחבאעקש
(05F02)

F615 Aישארןוחטיבגתמ
(03F01)

F715 Aתיטמוטואםיכוליהתבית
)13F01(

F85 A47(היינחםלבF01(

F920 Aרזעםומיח(54F01)

F1020 A54(רזעםומיחF02(

F117.5 Aרוביחןיוולהקפסא
)60F02(םינווחמתמוצ/30

F125 Aרוביחקלדתמיסחםותסש
30)15F11(

F1315 Aםומיחקלדןנסמ
)10F64(
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תימצעהרזע
גהנהתדמעלמשחחולםיכיתנהתאצקה

F145 Aרוביחקלדתמיסחםותסש
15)15F12(
Dםיכיתנתרוש

F17.5 A15רוביחעניהוק
)10F72(

F220 A15(קלדתבאשמF15(

F315 Aחתמתקפסא15רוביח
עניההוקלשהרקבהרישכמ
)10F73(

F420 AהעיסנתרקבCPCרוביח
30)10F75(

F57.5 A15רוביחעניהוק
)10F74(

F6שומישבאל

F7שומישבאל

F87.5 Aתארתהתכרעמ
)64F13(שאיוביכתרעמ/תוקלד

F95 AFPS 2)04F02(

F105 AFPS04(15רוביחF17(

F117.5 A15רוביחםירוטנרטלא
)01F55(

F125 AFPS 2)04F10(

F135 AיוויחתירונלשכFPS
)04F38(

F145 AFPS 5)04F13(

Eםיכיתנספ

:הרעה

םיכיתנהתאצקהלעגונהזרואית
תאצקה.בכרהלשתיטרדנטסה
תונתשהלהלוכיתידוחייםיכיתנ
תומוקמלכאל.בכרלבכרמ
.בכרלכבםיליעפםיכיתנה
ןתינשומישבםניאשתומוקמב
חוקלהתשירדיפלעשמתשהל
בלשבתושענשתונקתהרובעוא
.רתוירחואמ

:הרעה

םיכיתנהתאצקהתאאוצמלןתינ
םיכיתנהלדוגובכרלתידוחייה
ינותנרוטילקתב)םירפמאהךרע(
חולדילןסחואמרשא,בכרה
.גהנהבחרמבםיכיתנה

30F1530 Aתורואגתמ
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תימצעהרזע
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תימצעהרזע
ינשמהלמשחהחולב)םיישארםיכיתנ(םיכיתנהתאצקה

חולב)םיישארםיכיתנ(םיכיתנהתאצקה
ינשמהלמשחה
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תימצעהרזע

םיכיתנבלופיט

F115 Aתיטובורםיכוליהתבית
)12F04(30רוביח

F215 Aתיטובורםיכוליהתבית
)12F05(30רוביח

F315 Aתקפסהתדיחי
AdBlue®17(30רוביחF08(

F45 A30רוביחררגנןרס
)22F05(

F57.5 A14(30רוביחטאמF03(

F6F12שומישבאל

F135 A15רוביחררגנןרס
)22F06(

F14F16שומישבאל

F177.5 Aםינווחמתמוצ/ףרגוכט
)60F03(

F18F39שומישבאל

F4050 A30רוביחישארךיתנ
)01F13(

F41F44שומישבאל

F4530 AIES01(15רוביחF06(

F46100 A15רוביחישארךיתנ
)01F02(

F47100 A30רוביחישארךיתנ
)01F07(

F4830 AIES01(30רוביחF05(

F4930 AעונמלוהינMCMרוביח
30)10F51(

F50שומישבאל

F5130 Aיזגבלופיטהרקבתדיחי
)17F11(30רוביחACMהטילפ

:הרעה

םיכיתנהתאצקהלעגונהזרואית
תאצקה.בכרהלשתיטרדנטסה
תונתשהלהלוכיתידוחייםיכיתנ
תומוקמלכאל.בכרלבכרמ
.בכרלכבםיליעפםיכיתנה
ןתינשומישבםניאשתומוקמב
חוקלהתשירדיפלעשמתשהל
בלשבתושענשתונקתהרובעוא
.רתוירחואמ

:הרעה

םיכיתנהתאצקהתאאוצמלןתינ
םיכיתנהלדוגובכרלתידוחייה
ינותנרוטילקתב)םירפמאהךרע(
חולדילןסחואמרשא,בכרה
.גהנהבחרמבםיכיתנה

םיכיתנבלופיט

םיכיתנהמכבכרבדימתקיזחהלבושח
.םוריחהרקמל

:תוריהז

םיקזחםימרזדגנהנגהלםישמשמםיכיתנה
)םיטוחלשןכוסמםומיחלםימרוגה(ידמ
יארחאהאוהבכרמהןרצי.למשחתוכרעמב
רודיס.למשחהתוחולתנקתהםוקימל
.בכרליפיצפסאוה)הדלשהםוחתב(םיכיתנה
תוחולרוזאבהקבדמלעספדומארקמה
ןרציידילעתקפוסמרשאכקר(למשחה
.)בכרמה
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תימצעהרזע
םירבצמהקותינ

M54_00-0878-01

םינתינ)דחוימדויצ(םייטמוטואםיכיתנ
ןיפהלעהציחלידילעשדחמהלעפהל
.)ץחהאר(

!תואבהתוארוההלכלעדיפקהלשי

!הנכס

הליחתןקתלשיףורשךיתנתפלחהינפל
בוטעגמםייקשאדוולשי!רצקלםרוגהתא
!םירוביחב

!הנכס

.ךיתנןקתלוארשגלטלחהברוסא

!הנכס

יפלערפמאךרעילעבםיכיתנקרןקתה
ךיתנבףורשךיתנףילחהלןיא.בכרהטרפמ
םורגיהזרבד–רתויהובגםרזךרעלעב
.למשחהיביכרלותכרעמלקזנ

!הנכס

שילמשחהתכרעמבןהשלכתודובעינפל
!ישארהםירבצמהגתמתאקתנל

םירבצמהקותינ

M54_00-0806-01

.עונמהתאםמוד

:הרעה

תנקתהםוקימליארחאהאוהבכרמהןרצי
.םהילאהשיגהוםירבצמה

.)2(ישארהםירבצמהגתמתאקתנ
םגדבקר(המודאהדלהתירונלבלםיש

OM םירבצמהגתמתאקתנלןיא.)470
רחאמ,תקלודדלהתירונרשאכישארה
רוהיטתכרעמלקזנםרגיהללולעזאש
.הטילפהיזג
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תימצעהרזע

שדחמבכרהירבצמתניעט

!הנכס

תוצצופתהתנכסתמייקםירבצמקותינתעב
ידכ!תוצוצינתצירפבקעץיפנהזגהלש
גתמתאקתנלשי,וזהעיצפתנכסעונמל
.הנבומה)2(ישארהםירבצמה

!הנכס

דחוימב,בכרהלמשחתוכרעמבתודובעינפל
םירבצמהגתמתאאיבהלשי,םירבצמב
גתמהתידי((AUS)קתונמבצמל)2(ישארה
ישארהםירבצמהגתמ.)האצוהלתנתינ
)+(יבויחהבטוקהמישארהוקהתאקתנמ
,בכרהלמשחתוכרעמללכלארבצמהלש
התצההגתמרשאכקרותוארוגסלרתומןכל
לשךשמההתלועפםויסרחאלקרוקתונמ
!)רתיםומיחתנכס(רזעהםומיחןקתה

M54_00-0806-01

.)5(ילילשהרבצמהקדהתאקתנ

:הרעה

ןרצירשאכ,תירשפאהמגודגיצמהזרויא
.םירבצמהרודיסליארחאהאוהבכרמה

.)4(יבויחהרבצמהקדהקותינ

.ךופהרדסבהשענםירבצמהרוביח

שדחמבכרהירבצמתניעט

:הרעה

אללםידמועשםירבצמשדוחלתחאןועטלשי
.שומיש

.הניעטהדויצרוביח

!הנכס

תעב!ץיפנזגתורצוויהבקעתוצצופתהתנכס
רורוואלעדיפקהלשיבכרהירבצמתניעט
!בוט

:הרעה

24(ןוכנהניעטחתמלעדיפקהלשי
1/10כ(ןוכנהניעטםרזו)טלוו12וא
ןועטלשי,לשמלךכ,הבוקנהתלוביקהמ
20לשהניעטםרזב200Ahרבצמ A(!
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תימצעהרזע

רזעילבכתועצמאבהענתהלתוארוה

תאתובכלשיהניעטהתמלשהרחאל
.הניעטהדויצ

!הנכס

קרםירבצמהלאםירוביחהתאקתנלשי
רחאל(םיזגרתויםהמםיטלפנאלשרחאל
!)תוקדהמכלשהנתמה

רזעילבכתועצמאבהענתהלתוארוה

:הרעה

הכומנהרוטרפמטבאופקללוכיקיררבצמ
10מ °C.שירזעילבכתרזעבהענתהינפל
.ורישפהל

M54_00-0806-01

שיתינוציחהענתהעינתהלידכ
תינוציחההענתההרוביחבשמתשהל
)3(.

תועצמאבהענתהעצבלןתינאלרשאכ
שי:ינוציחההענתההרזערוביח
!תואבהתוארוההלכלעדיפקהל

:תוריהז

אדוולשירזעהרבצממםילבכהרוביחינפל
24(םיאתמהלעפההחתמש V(בלםישלו
!הנוכנהתויבטוקל

:תוריהז

ילבכםעקררזעהירבצמרוביחתאעצבלשי
לבכהיבוע(ךכלםידעוימההענתהלרזע
תרזעבעינתהלטלחהברוסאו,)ר"ממ70כ
תוארוהלעדפקה.הריהמהניעטלדויצ
!תוחיטבה

:תוריהז

יקדהמםעהענתהלרזעילבכבשמתשהלשי
!םידדובמםיבטק
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תימצעהרזע
רזעילבכתועצמאבהענתהךילהתעוציב

!הנכס

ןיאהענתההךילהתךשמב!העיצפתנכס
!םירבצמהלעמףפוכתהל

ילבכתועצמאבהענתהךילהתעוציב
רזע

דעהתצההגתמבחתפמהתאבבוס
.ףוסה

M54_00-0806-01

יבויחהלבכההצקתארבחלשיהליחת
רבצמהלש)+(יבויחהבטוקהלא)+(
לאלבכהלשינשההצקהתאוקירה
.רזעהרבצמלש)+(יבויחהבטוקה

הליחתרבחלשי)(ילילשהלבכהתא
,רזעהרבצמלשילילשהבטוקהלא
ינשהוהצקתארבחלשיןכמרחאל
קולבלאגרבומהיביסמתכתמקלחלא
.עונמה

:הרעה

!קירהרבצמהמרשפאהלככקחרתה

תאקפסמהבכרבעונמהתאליעפהלשי
.רתויםיריהמעונמיבוביסבםרזה

םרזלבקמהבכרבעונמהתאענתה
תוריהמבלועפלולחנהוליגרןפואב
.קרס

.םרזקפסמהבכרבעונמהתאםמוד

,ירמגלהקראההלשרזעהלבכתאקתנ
.יבויחהלבכהתאקתנןכמרחאלו

:הרעה

ליעפהלשיהענתהלרזעהילבכקותינינפל
ןוגכםילודגלמשחינכרצםרזלבקמהבכרב
ידכרורוואהואתונולחהםומיח,הרואתה
.חתמיאישעונמל
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תימצעהרזע
ימצעןוחבא

ימצעןוחבא

ימצעהןוחבאהתלעפה

:הרעה

תאףילחמוניאבכרהלשימצעהןוחבאה
,)STARןוחבא(ינוציחדויצתועצמאבןוחבאה
קרקודבלןתינתומיוסמתויצקנופשןוויכ
םיצורעהלשמל(ינוציחהןוחבאהדויצתרזעב
ואEBSתוכרעמלשהלעפהוהשיחיווקלש

ABS/ASR(.

M54_30-0105-71

דע,גתמהלש)12(ןצחללעץחל
.המיאתמהתכרעמהעיפותהגוצתבש

:הרעה

קרירשפאימצעהןוחבאהתכרעמלועפת
גתמובלושמהיינחהםלב,דמועבכרהרשאכ
)לעפומ(EINבצמבאצמנהתצהה

!הנכס

תאעצבלםיאשרםיכמסומםידבועקר
!תוגצומהתולקתהןורתפלבכרבתודובעה

AGNרוזבא(תיטמוטואםיכוליהתבית
)ילנויצפואדחוימ

BSםימלבתרקב

FRואהעיסנתרקבCPC)common
powertrain controller(

GSםיכוליהתרקב

INSגהנהתדמעבםינווחמ

MRעונמתוסיו

NRבכרההבוגתוסיו

RSטאמהתרקב

TCOףרגוכט

ZLרזעיוגיה

ZHEבכרהלשינוציחםומיח
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תימצעהרזע
ימצעןוחבא

M54_30-0128-71

לשקלחהרפסמו)1(תכרעמהוגצוי
ידכ.)2()הרקבהתדיחי(ץנבסדצרמ
)6(ןצחללעץוחללשיףסונעדימלבקל
.גתמב

:הרעה

:רוזחאלםינתינןלהלםיטרופמהעדימהיטרפ
,הדידמיכרע,םיעוריא,MBלשקלחרפסמ
.םיעוריאתקיחמוםייראניבםיכרע

ןוחבאהלשהגוצתתועדוהשוריפ
ימצעה

.תוינכדעתואיגשקרוגצוי

M54_30-0129-71

:העדוהתמגוד

CPC)commonואFRתכרעמ1
powertrain controller(

תיחכונהלקת3

1הלקתהתויכרע4

0406הלקתדוק5

Eהלקת)הנומ(6 01

לשןורכזבתורומשתולקתתקיחמ
הרחבנשתכרעמה

M54.00-1917-71

ןתינ,הנורחאההגוצתהתעדוהרחאל
ןצחלתרזעבתולקתהןורכזתאקוחמל
.)1(סופיאה
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תימצעהרזע
ימצעןוחבא

ימצעהןוחבאהםויס

M54_30-0105-71

לעץחל,תיסיסבההגוצתלרוזחלידכ
.)9(ןצחל
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םיינכטםינותנ
םיניינעןכות

236....................................................................הדלשהלשםיינכטםינותנ
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םיינכטםינותנ

הדלשהלשםיינכטםינותנ

הדלשהלשםיינכטםינותנ

ךרעןומיס

השרומללוכלקשמ
לעבבכררובע
םינרס2
הנידמלםאתהב

ג"ק18,000

השרומללוכלקשמ
לעבבכררובע
םינרס3
הנידמלםאתהב

ג"ק25,000

השרומיברמסמוע
יולת(ימדקןרסלע
)םיגימצהתודימב

הנידמלםאתהב

ג"ק7,100

השרומיברמסמוע
יולת(ירוחאןרסלע
)םיגימצהתודימב

הנידמלםאתהב

ג"ק11,500

השרומיברמסמוע
יולת(ררגנןרסלע
)םיגימצהתודימב

הנידמלםאתהב

ג"ק7,100

ךרעןומיס

םילגלגקשפמ
םיימדק

מ"מ2,082

ןרסילגלגקשפמ
ענומ

מ"מ1,802

ןרסילגלגקשפמ
ררגנ

מ"מ2,055

295/80םיגימצהתודימ R 22.5

תודימ
)דחוימדויצ(םיגימצה

11 R 22.5

םיגימצהתודימ
)תדחוימהנמזהב(

12 R 22.5
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עונמהרוריקלזונסלפמתקידב
182..............םומיחהתכרעמו

34.................הריצעוהמילב
34..........הליענתעינמםעהמילב
97...................היינחםלב

35-36.............רורחש/הלעפה
42...................הנחתםלב

43.......העיסנתלחתהתעינמםע
העיסנתלחתהתעינמ/הנחתםלב

138.....................גתמ
הטאהימלב

46-48............הלעפהתוארוה
140..................התבשה

)TCS(הזיחאתרקב
140..................התבשה

העיסנתלחתהתרקב
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רזעםומיח
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165-166................לועפת
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םיגימצבריוואיצחלתלבט
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ףרגוכט
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70...........םוריחדויצוהדובעילכ

מ
תוריהמליבגמ
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63-65...............לועפתגתמ
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216..........ןמשהסלפמתקידב

GO(םיכוליההתפלחהןונגנמ 2508(
149.............תכרעמהרואית

GO(םיכוליהתפלחהןונגנמ 2508
PowerShift(

151-162................לועפת
GOםיכוליהתפלחהןונגנמ 2508
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2/4(תיפולחהעיסנתינכתןצחל
N(.....................141ו
תיפולחהעיסנתינכתןצחל
R(................141/הלעפה(

PSHינדיםיכוליהתפלחהןונגנמ
144...................לועפת

עונמ
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1...............בכרהיוהיזרפסמ

העיסנתוכרעמ
168...................הריקס

41.......(TCS)הזיחאתרקבתכרעמ
170............טוישתרקבתכרעמ
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למשחהתכרעמ
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219.............תוחיטבתוארוה

גוסמהטילפיזגרוהיטתכרעמ
BlueTec®................22-24

ריוואהץחלתכרעמ
215....................יולימ

40.(ABS)םילגלגתליענתעינמלתכרעמ
136.........הרהזאיתתואמתכרעמ
עונמןמשסלפמ

181.....ןמשדידמתועצמאבהקידב
םירבצמ

219.............תוחיטבתוארוה
229...............שדחמהניעט
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228....................קותינ
EFP(.....180(תילמשחקלדתבאשמ
77..............יבוביסתורואגתמ
142.............ישארןוחטיבגתמ
96...................התצהגתמ
הגההדומעגתמ

תרקבתכרעמוהטאהימלבתרקב
םיכוליהתביתלעבבכרבטויש
92-94.........םיבלש5,תיטמוטוא
תרקבתכרעמוהטאהימלבתרקב
80-83............םיבלש2,טויש
תרקבתכרעמוהטאהימלבתרקב
84-90............םיבלש5,טויש
77-78.......םיבגמהותורואהתרקב

136-138םינווחמהחולבםינצחלוםיגתמ
ריוואהלתמ

129.............תוחיטבתוארוה

נ
58-59................יוויחתוירונ
18......................העיסנ
תכרעמהתקידבלרוביחתודוקנ
)ריוואץחל(תיטמואינפה

214..........גהנהבשומלתחתמ

לגלגתפלחה/רקנ
203..............תוחיטביעצמא

236..................בכרהינותנ
םיכיתנ

227....................לופיט

ס
121.................הגוצתילמס
ררגנןרס

130.................ינדיזוכרמ

ע
131............העיסנתלחתהרזע
סמועתרבעה(העיסנתלחתהרזע
)םינרס

132...................הלעפה
137....................ןצחל

הגההדומע
95.....................ןונווכ

צ
99-105...............תועדוהגצ
בכרהבשחמגצ

םודאבצמןווחמםעהלקתייוויח
112...................הריקס

בצמןווחמםעהלקתייוויח
116-117...........הריקס–בוהצ
המודאSTOPתירונםעהלקתייוויח
120..................הריקס–

םינווחמהלולכמגצ
הרהזאתגרד:הלקתתועדוה
110-111..........רואית–המודא
הרהזאתגרד:הלקתתועדוה
113-114..........רואית–הבוהצ
"STOP"תירונ:הלקתתועדוה
118....................רואית
109.........רואית:הלקתתועדוה
106....הענתהךלהמבגצבתולועפה

תובצועמלגלגתוחלצ
205...................הרסה

םיגימצ
193.העונתבתוחיטבוהלעפהתוחיטב
195...............םיגימצהליג
תוריהמ,םיגימצלשהאישנהרשוכ
יגוסוםיגימצלשתיברמההעיסנה
195..................םיגימצה
193..........םיגימצבריוואהץחל
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רוביחתועצמאבריוואיולימ
212-213..............ריוואיולימ
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194..............םיגימצהבצמ
195...ןיעלםיארנםניאשםיגימציקזנ
196.....תשדוחמהילוסילעבםיגימצ

ר
עניהתעוצר

187-188................הרסה
189-192................הנקתה

OM(עניהתעוצר 936(
185-186................הנקתה

OM(הענהתעוצר 936(
183-184................הרסה

ת
םינווחמהתרואת

108....................ןונווכ
קולדת

AdBlue®................26-27
21.....................רלוס

תיטמוטואםיכוליהתבית
144-148................לועפת

םינווחמהלולכמתגוצת
121-128............הגוצתילמס
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