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Volvoىلعجتنملاتامولعم Trucksئراوطلاتامدخل
ليدبلادوقولا

ةمدقم
ديدحتلمدختسُتنأنكمييتلاجتنمللةينفلاتامولعملاريفوتىلإةقيثولاهذهفدهت
Volvoلمشتةيرورمثداوحعوقوعبتتيتلاذاقنإلاتايلمعقرطوتاءارجإ

Trucksليدبلادوقولاىلعلمعتيتلا.

ةينعملاةنحاشللئراوطلاليلدىلإعوجرلاىجري.طقفليدبلادوقولاةقيثولايطغت
.ىرخأاياضقصوصخب

ثداحلاناكميفذاقنإلاتايلمعذفنتيتلائراوطلاتامدخىلإةهَّجومةقيثولا
:ةيلاتلاتامولعملانمضتتو

ةنيجهةيئابرهك•

زاغلابلمعتةنحاش•
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ةنيجهةيئابرهك

رطخ

!ةريطخةيتلوف
)ةيلاقتربلاتالباكلا(تلوف٦٠٠/رجلاةيتلوفماظن
ىلإيدؤياممقرحو،يضموسوقو،ةديدشةيئابرهكةمدصببسينأنكمي
.توملاوأةريطخةيصخشةباصإ

امهمادختسانكميواًضيأيئابرهككرحمولزيدكرحمبةزهجمةنيجهلاوفلوفتانحاش
.لقتسملكشب

ةمدقملاىلعنيجهلاعونلاقصلملالخنمتانحاشلاهذهىلعفّرعتلانكمي•
.ةنيباكلاىلعباوبألاضباقمنمبرقلابو

ةعومجموسورتقودنصو،ضباقو،لزيدكرحمنمنيجهلاماظنلانوكتي•
تاينورتكلإوةيراطبو،دلوم/يئابرهككرحمىلعيوتحتيتلاةيئابرهكلاةرادإلا
.)رمتسمرايت(تلوف٦٠٠اهرادقمةيتلوفبةقاطلا

.يئابرهكلاكرحملاريودتوةقاطلانيزختب(ESS)ةقاطلانيزختماظنموقي•

.بوانتمرايتتلوف٤٠٠ىلإرمتسمرايتتلوف٦٠٠رييغتبةيتلوفلالوحمموقي•
.ةقاطلاهيجوتلةيكيلورديهلاتاخضملاريودتلبوانتمرايتتلوف٤٠٠مدختُسي

نيبءاطغتحتىرخألاةنيجهلاتانوكملاو(ESS)ةقاطلانيزختماظنعقي•
.ةنحاشلانمنميألابناجلاىلعةيفلخلاوةيمامألارواحملا

١٢٠ةقاطدّوزتنويأمويثيلايالخىلع(ESS)ةقاطلانيزختماظنيوتحي•
.طاووليك

•ESSهبةصاخلاضرألاعمةلصفنمةرادوه.

هليغشتفاقيإدنعةيتلوفلاماظننعهلزعتةيلخادتارادعطاوقىلعESSيوتحي•
.تانوكملايفريطخلطعثدحاذإوأ

.لاعشإلاليغشتفاقيإدنعESSلصفمتي•

.يلاقتربلانوللابيلاعلارتوتلالقنتيتلايئابرهكلاماظنلايفتالباكلازييمتمتي•
:ماظنللةفلتخمتايتلوفثالثاهيدلةنيجهلاوفلوفتانحاش•

)ةيلاقتربتالباك(رجلاةيتلوفرمتسمرايتتلوف٦٠٠•

)ةيلاقتربتالباك(بوانتمرايتتلوف٤٠٠•

)ءادوسلاوءارمحلاتالباكلا(ةضفخنمةيتلوفتلوف٢٤•

Volvoةكرشجَتنمتامولعم Trucks16(2ةحفصلائراوطلاتالاحتامدخيفظومل(



نيجهلاماظنلا

ESS،يتلاةقطنملايفدجوتىرخألاةنيجهلاتانوكملاويلاعلارتوتلاتالباك
ةمالعاهيلع

T1078649

ريذحتزومرعمةقاطاهيفيتلاتانوكملاىلعةمالععضومت

T9009354

ةنيباكلاويمامألاءزجلا،نيجهلاعونلاتاقصلم

T1078854

T1078853
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ةفلتخملاذاقنإلاتاهويرانيس

:مداصتدوجوةلاحيف
.فقوتلالمارفبحسا•
.حاتفملاةلازإبمُقمثلاعشإلاليغشتفاقيإبمُق•

و4ةحفصلا,”ةيلاعلاةيتلوفلاتارادعطق“رظنا،ةبكرملانعةقاطلالصفا•
12ةحفصلا,”)ةضفخنمةيتلوف(تلوف٢٤،يئابرهكلاماظنلا“

•ESS)يفببسلاوهاذهو،ةبكرملانمنميألابناجلاىلععقي)تلوف٦٠٠ماظن
.ذاقنإلاتايلمعىلعريبكريثأتهلنوكيدقبناجلااذهىلعمادطصالانأ

نيزختماظنءاطغحتفمتدقناكاذإةريطخةيئابرهكةمدصثودحرطخكانه•
.هلخادبامفشكوههيوشتوأ(ESS)ةقاطلا

.(ESS)ةقاطلانيزختماظننمةرطخلاتازاغلاولئاوسلاثعبنتنأنكمي•

:قيرحثودحلاحيف
.فقوتلالمارفبحسا•
.حاتفملاةلازإبمُقمثلاعشإلاليغشتفاقيإبمُق•

و4ةحفصلا,”ةيلاعلاةيتلوفلاتارادعطق“رظنا،ةبكرملانعةقاطلالصفا•
12ةحفصلا,”)ةضفخنمةيتلوف(تلوف٢٤،يئابرهكلاماظنلا“

ةأفطممادختسابجي،(ESS)ةقاطلانيزختماظنيفقيرحثودحلاحيف•
.)قوحسمعوننمةيافط(ABCةئفنمقيرحلا

يدؤيدقهنأل(ESS)ةقاطلانيزختماظنيفقيرحءافطإدنعءاملامدختستال•
.ةيئابرهكةمدصببسيوقيرحلامقافتىلإ

ماظنيفقيرحبوشنةلاحيفCOوHFلثمةرطختازاغثعبنتنأنكمي•
،ةيوئمةجرد°١٠٠نعديزتيتلاةرارحلاتاجرديف.(ESS)ةقاطلانيزخت
ينعياذهو.نويأمويثيلايالخيفءابرهكلابلحنملالئاسلاةعرسبرخبتينأنكمي
داوملاثاعبناىلإيدؤيسامم،تازاغاهنمثعبنيوأعدصتتدقةيراطبلاايالخنأ
.ةلاّكألاداوملاولاعتشاللةلباقلا

:)رمغلا(ءاملاعمسامتلاةلاحيف
.حاتفملاةلازإبمُقمثلاعشإلاليغشتفاقيإبمُق•

و4ةحفصلا,”ةيلاعلاةيتلوفلاتارادعطق“رظنا،ةبكرملانعةقاطلالصفا•
12ةحفصلا,”)ةضفخنمةيتلوف(تلوف٢٤،يئابرهكلاماظنلا“

نكمييذلاو،ESSيفيئابرهكسامتثودحيفءاملاعملاصتالاببستيفوس•
.ةيئابرهكتامدصىلإيدؤينأ

.ةميلسةلاحيفESSءاطغنأاملاطةمالسلابقلعتتةرشابمرطاخمدجوتال•

.اًنكممكلذناكاذإلماكلكشبغيرفتبمقوءاملانعاًديعبةنحاشلالقنا•

ةيلاعلاةيتلوفلاتارادعطق

رطخ

ةيلاعتانوكملادحأوأرتوتلايلاعيلاقتربلباكحتفوأعطقوأسملبنجت
.ةيتلوفلا
ىلإيدؤياممقرحو،يضموسوقو،ةديدشةيئابرهكةمدصببسينأنكمي
.توملاوأةريطخةيصخشةباصإ

تايلمعذيفنتنكميثيحباهبمكحتلانكميةقيرطبماظنلاليغشتفاقيإمتينأبجي
.كلذدعبةيداعلاذاقنإلا

)تلوف٦٠٠(يلاقتربلا،ةيلاعلاةيتلوفلا

ليغشتفاقيإبمق،تماصهنألطقفريودتلاماظنلصفمتينأاًدبأضرتفتال:ةظحالم
ناكاذإراذنإقباسنودنارودلابلزيدلاكرحمأدبينأنكمي.كلذنمدكأتللماظنلا
.نحشىلإجاتحيESSوأيئاوهلاماظنلا

ةيلمعيفىلوألاةمهملا.لاعشإلاحاتفمةلازإبمُقمثكرحملاليغشتفاقيإبمُق•
ةيتلوفلاعطققيرطنعيئابرهكلاريودتلاماظنلصف،نكمأنإ،يهذاقنإلا

يفاهبةصاخلاةيئابرهكلاةعسلافيرصتلتانوكملاعيمجميمصتمت.ةريطخلا
.ناوث٥نوضغ

فاقيإباًضيأمق،يفاضإنامأءارجإك.نيجهلاماظنلليسيئرلاحاتفملافقوأ•
.ةنيباكلايفيسيئرلاحاتفملا

يهاهلمكأبةبكرملانأنامضلةضفخنملاوةيلاعلاةيتلوفلاةرادنملكعطقبجي•
تلوف٢٤،يئابرهكلاماظنلا“رظنا،ةضفخنملاةيتلوفلاةرادعطقل.رايتنود
12ةحفصلا,”)ةضفخنمةيتلوف(
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زاغلابلمعتةنحاش
ىلعلمعلانمكرحملانّكميماظنبيعيبطلازاغلابلمعتيتلاوفلوفةنحاشزيهجتمت
زاغكوأيعيبطزاغكامإناثيملازاغنوكيدق.لزيدلادوقوويعيبطلازاغلانمطيلخ
نكميو.(LNG)لاسملايعيبطلازاغلاو(CNG)طوغضملايعيبطلازاغلا.يويح

،LMG،ناثيمويب،يويحلازاغلالثمةفلتخمءامسأتحتاهيلعروثعلا LCMG،
LBG.

(CNG)طوغضملايعيبطلازاغلا

رطخ

رتالفلاوتامامصلاوبيبانألاوزاغلاتانازخ!راب٢٠٠ىلإلصيعفترمطغض
.لاعطغضتحتطغضلامظنملبقدجوت

رطخ

يألنكمي،كلذعم.ةيلاعلاهلاعتشاةطقنبيعيبطلازاغلازّيمتي!لاعتشالللباقزاغ
.ةافووأتاباصإعوقوىلإيدؤيفوساّممزاغلاالعشينأةرارشوأبهل

:CNGصئاصخ
يويحلازاغلا(ءاوه/دوقو%١٥ىلإ%٥ةبسنيفلاعتشالللباقيعيبطلازاغلا•

.)%٢٠ىلإ%٧

.ىلعألاوحنددبتيفوسوءاوهلانمفخأيعيبطلازاغلا•
:تانوكملاعطقىلعةماعةرظن
ضرغلاكلذلاًصيصخةعونصمتانازخيف)راب٢٥٠(لاعطغضيفةنزخم•

.قئاسلاةنيباكفلخعقت

فاقيإدنعكرحملاىلإزاغلاقفدتعطقتةينورتكلإتامامصبماظنلازيهجتمت•
.يسيئرلاحاتفملاوألاعشإلاحاتفمليغشت

.فاقيإمامصهيدلنازخلك•

يفتانازخلاعيمجنمكرحملاىلإزاغلاقفدتعطقبيسيئرلاقالغإلامامصموقي•
.تقولاسفن

عنمييذلاودئازلانايرجلامامصقيرطنعنازخلكنمزاغلاقفدتةبقارممتت•
.زاغلاطوطخدحأرسكنااذإبورهلانمزاغلا

.اًدجاًعفترمتانازخلايفطغضلاناكاذإزاغلاقالطإبسيفنتلاتامامصموقت•

.زاغلاكرحمفاقيإبموقيسونامألاحاتفمطَشنيس،مادطصالاةلاحيف•

دجويامك.ةعتمألاةرجحنمنميألابناجلاىلعيهماظنلاءابرهكعيزوتةدحو•
.كانهماظنلانامأحاتفم
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CNGتانازخعقوم

T2078685

CNGتانازخ1

نازخلاءاطغ2

فاقيإلاتامامص3

يسيئرفاقيإمامص4

ماظنلانامأحاتفم

T2078828

نامأحاتفم1
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ةفلتخملاذاقنإلاتاهويرانيس

:مداصتدوجوةلاحيف
.لاعشإلاليغشتفاقيإبمق•

.يسيئرلافاقيإلامامصقلغأ•

,”)ةضفخنمةيتلوف(تلوف٢٤،يئابرهكلاماظنلا“رظنا،ةبكرملانعةقاطلالصفا•
12ةحفصلا

:قيرحثودحلاحيف
.لاعشإلاليغشتفاقيإبمق•

.يسيئرلافاقيإلامامصقلغأ•

,”)ةضفخنمةيتلوف(تلوف٢٤،يئابرهكلاماظنلا“رظنا،ةبكرملانعةقاطلالصفا•
12ةحفصلا

طغضةدايزرطخنمدحللءاملابLNGلاسملايعيبطلازاغلانازخديربتبمق•
.نازخلا

:برستثودحةلاحيف
.لاعشإلاليغشتفاقيإبمق•

.يسيئرلافاقيإلامامصقلغأ•

.نازخلكىلعفاقيإلامامصقلغأ•

,”)ةضفخنمةيتلوف(تلوف٢٤،يئابرهكلاماظنلا“رظنا،ةبكرملانعةقاطلالصفا•
12ةحفصلا
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LNG)لاسُملايعيبطلازاغلا(

رطخ

ةصوبلللطر٢٣٠(راب١٦ةبسنقوفطغضلاعفترااملكناّزخلاةيوهتمتت
برستةلاحيف.قانتخالاببسينأنكميونيجسكألاحيزييعيبطلازاغلا.)ةعبرملا
.روفلاىلعراخبلاةباحسةقطنمءالخإبمق،راخبةباحسىلإاًيدؤميعيبطلازاغلا

رطخ

غيرفتلاةطساوبلعتشينأنكميوءاوهلاعمهطلخدنعلاعتشالللباقيعيبطلازاغلا
.سيفنتلاوأدوقولابدوزتلاءانثأحيحصلكشبماظنلاضيرأتنمدكأت.نكاسلا

رطخ

يعيبطلازاغلابرستيدؤيدق.دّربملئاسوه(LNG)لاسملايعيبطلازاغلا
ةيصخشلاةياقولاتادعمءادتراباًمئادمق.ديربتلالئاسبقورحىلإهذاذروألاسملا
لمعلاوأLNGلاسملايعيبطلازاغلانازخلوحلمعلادنع(PPE)ةبسانملا
.هبةطبترملابيبانألاىلع

:LNGصئاصخ
يويحلازاغلا(ءاوه/دوقو%١٥ىلإ%٥ةبسنيفلاعتشالللباقيعيبطلازاغلا•

.)%٢٠ىلإ%٧

ةجردبصاخنازخيفاًدجةضفخنمةرارحةجرديفلئاسلكشىلعهنيزختمتي•
.ةنحاشلانمرسيألابناجلاىلععقيةضفخنمةرارح

.ىلعألاوحنددبتيفوسوةيسايقلاطورشلايفءاوهلانمفخأيعيبطلازاغلا•
دنعءاوهلانملقثأوهLNGلاسميعيبطزاغردصمنميعيبطلازاغلاراخب•

راخبةباحسليكشتىلإيدؤيفوسو،ةيوئمةجرد°١١٠-تحتةرارحتاجرد
.نخسيىتح

.يعيبطلازاغلالكشتيوماتلكشبلاسملايعيبطلازاغلايلغيسةيوجلافورظلايف•

.ماسريغونوللاميدعوهيعيبطلازاغلا•
.قانتخالاببسينأنكمييعيبطلازاغلا،عفترملازيكرتلايف•

ةلئاسلاهتلاحيفماسريغو،ةحئارلاميدع،فافشوهLNGلاسملايعيبطلازاغلا•
.ةيزاغلاوأ

.ةنيعمفورظلظيفقفدتيوعمجتينأاًضيأLNGلاسملايعيبطلازاغللنكمي•

.رخبتيامدنع600:1عسوتيLNGلاسملايعيبطلازاغلا•

°١٦٠-ةرارحةجرديفهبظافتحالامتي.اًدجدرابLNGلاسملايعيبطلازاغلا•
.نازخلايفةيوئمةجرد

Euroتانوكملاعطقىلعةماعةرظن 5:
رخآونازخللةيوديلاةيوهتلليدامردحاو،مكحتيَمامصىلعزاغلانازخيوتحي•

.نازخلليوديلاقالغإللرمحأ

.نازخلايفطغضلابقارتنامأتامامصةثالثىلعزاغلانازخيوتحي•

حتفني،)ةعبرمةصوب/لطر٢٣٠(راب١٦>،اًدجاًعفترمنازخلاطغضحبصأاذإ•
ةنيباكفلخسيفنتلابوبنألالخنماًيئاقلتطغضلاةيوهتللوألانامألامامص
.قئاسلا

)راب١٦(لوألانامألامامصفقوتاذإنازخلايمحييذلا،رخآلانامألامامص•
.)ةعبرمةصوب/لطر٣٥٠(راب٢٤طغضلازواجتيامدنعحتفني،لمعلانع

عنمييذلاودئازلانايرجلامامصقيرطنعنازخلانمزاغلاقفدتةبقارممتت•
.زاغلاطوطخدحأرسكنااذإبورهلانمزاغلا

وألاعشإلاحاتفمليغشتفاقيإدنعقلغنتةينورتكلإتامامصبماظنلازيهجتمت•
.يسيئرلاحاتفملا

.أدصللمواقملاذالوفلانمبيبانأيفدوقولالقنمتي•

.زاغلاكرحمفاقيإبموقيسونامألاحاتفمطَشنيس،مادطصالاةلاحيف•

دجويامك.ةعتمألاةرجحنمنميألابناجلاىلعيهماظنلاءابرهكعيزوتةدحو•
.كانهماظنلانامأحاتفم

.راب١٠دنعLNGلاسملايعيبطلازاغلانازخنمكرحملاىلإزاغلاديوزتمتي•

Euroتانوكملاعطقىلعةماعةرظن 6:
ةيوهتللرخآونازخلليوديلاغيرفتللدحاو،مكحتيَمامصىلعزاغلانازخيوتحي•

.نازخللةيوديلا

.نازخلايفطغضلابمكحتللنامأيَمامصىلعزاغلانازخيوتحي•

حتفني،)ةعبرمةصوب/لطر٢٣٠(راب١٦>،اًدجاًعفترمنازخلاطغضحبصأاذإ•
ةنيباكفلخسيفنتلابوبنألالخنماًيئاقلتطغضلاةيوهتللوألانامألامامص
.قئاسلا

)راب١٦(لوألانامألامامصفقوتاذإنازخلايمحييذلاو،رخآلانامألامامص•
.)ةعبرمةصوب/لطر٣١٥(راب٢٢طغضلازواجتيامدنعحتفني،لمعلانع

/لطر٦٤٠٠(راب٤٤٠زواجتي)ةلماكتملازاغلاةدحو(IGMيفطغضلاناكاذإ•
.ماظنلاةيامحلنامألامامصحتفنيس،)%٥±ةعبرمةصوب

ةيقبنعَنازخلايئاقلتلاقالغإلاُمامصلزعي،يلفسبرستثودحةلاحيف•
.ماظنلا

.ةنرمميطارخيفوأدصللمواقملاذالوفلانمبيبانأيفدوقولالقنمتي•

Euroدادعإلمتشي• ىلعًاضيأCNGوLNGلاسملايعيبطلازاغلاىلع6
.ةبكرملانتم

طغضدنعLNGلاسملايعيبطلازاغلانازخنمكرحملاىلإزاغلاديوزتمتي•
.)راب٣٠٠>(عفترم

فاقيإدنعكرحملاىلإزاغلادادمإفقويوقلغنيينورتكلإمامصبماظنلازيهجتمت•
.يسيئرلاحاتفملاوألاعشإلاحاتفمليغشت
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تامامصلاوLNGلاسملايعيبطلازاغلانازخعقوم

Euro 5

T2078684

(LNG)لاسملايعيبطلازاغلانازخ1

نازخلاءاطغ2

سيفنتبوبنأ3

ناثيملازافح4

T2078686

)راب١٦(نامأمامص1

)راب١٦(نامأمامص2

ةيوهت،)يدامر(فاقيإلامامص3

LNGلاسميعيبطلازاغ/زاغلا،)رمحأ(فاقيإلامامص4

)راب٢٤(هيساشلانامأمامص5

ماظنلانامأحاتفم

T2078828

نامأحاتفم1

Euro 6

T2092216

T2092216

(LNG)لاسملايعيبطلازاغلانازخ1

نازخلاتالصو2

طغضلاسايقم3

سيفنتبوبنأ4

كيلورديهنازخ5

6IGM
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T1133431

T1133431

)راب١٥(ةيوديةيوهتعمنامأمامص1

)راب١٦(نامأمامص2

لَبقنمطقفهمادختسانكمي(LNGلاسملايعيبطلازاغلالئاسغيرفت3
)ةمدخللنيلهؤملانيفظوملا

جراخلانمزاغلامامصليغشتبموقي(LNGلاسملايعيبطلازاغلاحاتفم4
)زاغلافاقيإل

IGM

T1125906

)راب١٦(نامأمامص

T1125905

LNGلاسملايعيبطلازاغلانازخىلعLNGلاسملايعيبطلازاغلاتاقصلم

ةفلتخملاذاقنإلاتاهويرانيس

:مداصتدوجوةلاحيف
.لاعشإلاليغشتفاقيإبمق•

Euro(.)رمحألا(فاقيإلامامصقلغأ• )طقف5

,”)ةضفخنمةيتلوف(تلوف٢٤،يئابرهكلاماظنلا“رظنا،ةبكرملانعةقاطلالصفا•
12ةحفصلا

:قيرحثودحلاحيف
.لاعشإلاليغشتفاقيإبمق•

Euro(.)رمحألا(فاقيإلامامصقلغأ• )طقف5

,”)ةضفخنمةيتلوف(تلوف٢٤،يئابرهكلاماظنلا“رظنا،ةبكرملانعةقاطلالصفا•
12ةحفصلا

:برستثودحةلاحيف
.لاعشإلاليغشتفاقيإبمق•

Euro(.)رمحألا(فاقيإلامامصقلغأ• )طقف5

,”)ةضفخنمةيتلوف(تلوف٢٤،يئابرهكلاماظنلا“رظنا،ةبكرملانعةقاطلالصفا•
12ةحفصلا
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)ةضفخنمةيتلوف(تلوف٢٤،يئابرهكلاماظنلا
؟يئابرهكلارايتلاعطقمتيفيك

:ةبكرملانعةقاطلالصفا
هذه.ةيراطبلافارطأنمتالباكلاعطق/لصفقيرطنعةيراطبلاةرادعطقبمق•

فارغوكاتلاىلإاًضيأ،ةقاطلالكعطقمتي.ةقاطلاعطقلاًنامأرثكألاةقيرطلايه
13ةحفصلا,”:ةماعتايصوت“رظنا،اًيئابرهكليدعتلللباقلاقئاسلادعقمو

:تادحولامظعمىلإةلصاولاةقاطلاعطقا
لكعطقمتيال.)تانحاشلالكىلعدجويال(يسيئرلاحاتفملاليغشتفاقيإبمق•

.ةقاطىلعةيوتحمتارادلاضعبلازتال،ةبكرملاىلإةلصاولاةقاطلا

.حاتفملاةلازإمتاذإالإةقاطاهيفلازتالةنحاشلانأظحال

ةقاطلصفدعبًابيرقتناوثثالثةدملةقاطلابSRSيفمكحتلاةدحوظفتحتس
ثالثدعبىتحامهليعفتنكميمازحلادادشوةيئاوهلاةداسولانأينعياذهو.ةيراطبلا
.ةقاطلاعطقنمناوث

.ةيراطبلليداعلاعقوملالكشلانيبي

ىرسيلاةيلوطلاةيبناجلاةضراعلاىلعةيراطبلاقودنصبيكرتمتي1

ةيفلخلاةبلاصتملاةضراعلالخادةيراطبلاقودنصبيكرتمت2

T3072656
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:ةقاطلاعطقلةفلتخمبيلاسأ

C.ةرادعطاقADR.
.ةرطخلاعئاضبلالقنلتانحاشلاىلعطقف

.فارغوكاتلاىلإةلصاولاءانثتسابةقاطلالكعطقي

B.يسيئرلاحاتفملا/
.ةيراطبلاحاتفم

.تانحاشلاعيمجىلعدوجومريغ
.ةقاطلابةدوزمتارادلاضعبلازتال

T3132975

D.دعبنعحاتفم.
يدؤيس.تانحاشلاعيمجىلعدوجومريغ

نوضغيفنيترملرسيألارزلایلعطغضلا
.يسيئرلاحاتفملاليغشتفاقيإیلإناوثسمخ

.ةقاطلاىلعةيوتحمتارادلاضعبلازتال

A.ةيراطبلا.
تنكاذإ.بلاسلافرطلابأدبا،ةيراطبلالصفدنع
نكممناكمبرقأنمعطقا،لباكلاعطقىلإةجاحب
ىلإةفاضإلابةيوناثتالصويألمشتلفرطلاىلإ

.ةيسيئرلاةلصولا

E.رايخ،يجراخلاحاتفملاADR.
ىلعرايخكحاتميسيئرلاحاتفملااذه

.ةرطخلاعئاضبلالقنلةمدختسملاتانحاشلا
ىلإةلصاولاءانثتسابةقاطلالكعطقي

.فارغوكاتلا

!تانحاشلاعيمجىلعهالعألكشلايفتانوكملاعيمجىلعروثعلامتيال:ةظحالم

يزكرملالفقلا
:ةيلاتلافورظلايفبابلالفقةفيظوفاقيإمتيثيحبيزكرملالفقلاماظنميمصتمت

.ةيراطبلايفةنحاشلاةقاطةرادعطقمتيامدنع•

.ةنحاشلايفADRحيتافمدحأليغشتفاقيإدنع•

نل.يزكرملالفقلاماظنىلإةراشإSRSماظنلسري،مداصتثودحةلاحيفو•
.ةقيرطلاهذهبحتفلادعبنيتقيقدةدمليزكرملالفقلاماظنلمعي

.حاتفمبجراخلانموباوبألاضباقمبلخادلانمةقلغملاباوبألاحتفنكمي•

:ةماعتايصوت

عطقمتيال.كرحملاليغشتفاقيإمتاذإطقفةقاطلاعطقيسيئرحاتفملنكمي•
.فقوتلاةأفدموراذنإلاو،يزكرملالفقلاماظنو،فارغوكاتلاىلإةقاطلاتادادمإ
يسيئرلاحاتفملاموقيثيح،ةرطخلاعئاضبلالقنلADRتانحاشوهءانثتسالا
.المأليغشتلاديقكرحملاناكاذإامعرظنلاضغبةقاطلالكعطقب
.ةقاطلالكعطقيفوسADRيسيئرلاحاتفملاوأةيراطبلاعطقدرجم

ريذحتلا

ليغشتءانثأةقاطلاعطقلADRيسيئرلاحاتفملامادختسااهيفمتييتلاتالاحلايف
!AdBlueىلعاًيوتحمىقبيواًطوغضمSCRماظنىقبيس،لاعشإلا
نامضليسيئرلاحاتفملامادختسالبقكرحملاليغشتفاقيإنمنيتقيقددعبرظتنا
.AdBlueماظنلماتلاغيرفتلا

ضعبزيهجتمتيمل.ةفلتخملاةيسيئرلاحيتافملانيبةفيظولاورهظملافلتخي•
.قالطإلاىلعيسيئرحاتفمبزُرطلا

يفكياذهو،ةيراطبلاةقاطعطقدعبناوثعضبلSRSماظنيفةقاطلانيزختمتي•
،ماظنلاطيشنتءاغلإنمدكأتلل.مازحللقبسملادادشلاوةيئاوهلاةداسولاطيشنتل
.ةيراطبلاةقاطعطقدعباًبيرقتناوثثالثةدملرظتنا

دعاقم!قئاسلادعقمليدعتوباوبألاحتفلةجاحلايفرظنا:ةقاطلاعطقلبق•
الدعاقملانألةقاطلاعطقدعباهليدعتنكميالاًيئابرهكليدعتللةلباقلاقئاسلا
.يوديليدعتىلعيوتحت
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تاظحالم

ةنايصو،حالصإو،لاطعأعبتتباًقلعتمرمألاناكاملاطةبسانملاوةحيحصلاةمدخلالئالدىلإلوصولاةيناكمإمهيدلرفوتينأيغبنيةشرولايينفنأدجنانفادهأنيبنم
.وفلوفتارايس
نوكتستامولعملاهذهمادختسابقلعتياميفكتاربخوكئارآنإف،انبةصاخلاةمدخلاتامولعمزيمتيتلاةيلاعلاريياعملاىلعظافحلل
.يلاتلاينورتكلإلاديربلاناونعمادختسابانيلإاهلسراوأ"Argusماظن"مدختسا،تاحارتقاوأتاقيلعتيأكيدلتناكاذإ.ريبكريدقتلحم

VPCS Technical team
Smalleheerweg 29

BE-9041 Gent
Belgium

technical.team@volvo.com
Fax: +32 9 2556767
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