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םוריחיתורישישנאלוולוותויאשמלערוצייעדימ
םייפולחםיקלד

אובמ
ובשמתשהלןתינשינכטרצומעדימקפסלאיההזךמסמתרטמ
ןהבםיכרדתונואתרחאלץוליחתולועפלתוטישוםילהנתעיבקל
.םייפולחםיקלדתועצמאבתולעופהוולוותויאשמתוברועמ

האראנא,םירחאםיאשוניבגל.םייפולחםיקלדקרהסכמהזךמסמ
.תיפיצפסהתיאשמלםוריחהךירדמב

הנואתהתריזבץוליחתולועפםיעצבמהםוריחהיתורישלןווכמהזךמסמ
:אבהעדימהתאללוכו

ילמשחידירביה•

זגבתוענומתויאשמ•

םוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ)16(1ףד



ילמשחידירביה

הנכס

!ןכוסמחתמ
)םימותכםילבכ(600V/הכישמחתמתכרעמ
תועיצפלםורגלתולוכיהתויווכותשקקזבה,למשחתכמלםורגללוכי
.תוינלטקףאותורומחתוישיא

תחאכילמשחעונמבולזידעונמבתודיוצמתוילמשחתוידירביהתויאשמ
.יאמצעןפואבודרפנבובשמתשהלןתינש

תיזחבידירביהבכרתקבדמתועצמאבולאתויאשמתוהזלןתינ•
.גהנהאתלשתותלדהתוידילךומסבו

וקוםיכוליהתבית,דמצמ,לזידעונמתללוכתידירביההתכרעמה•
חתמתקינורטקלאורבצמ,רוטרנג/ילמשחעונמללוכהילמשחעניה
600Vלשהדובעחתמםע (DC).

לשהעינמוהיגרנאתנסחאמ)היגרנאןוסחאתכרעמ(ESS-ה•
.ילמשחהעונמה

שומישהשענ400AC-ב.400VAC-ל600VDCריממחתמריממ•
.חוכההגהתכרעמלשתוילוארדיהתובאשמתענהל

ןיבהסכמלתחתמםימקוממםירחאםיידירביהםיביכרוESS-ה•
.תיאשמהלשןימידצב,ירוחאהוימדקהםינרסה

•ESS120לשהיגרנאםיקפסמהוןוי-םויתיליאתתללוכkW.

•ESSומצעלשמהקראהםעדרפנלגעמאיה.

חתמהתכרעממהתואםידדובמהםיימינפלגעמיקתנמשיESS-ל•
תיניצרהלקתתושחרתהלשהרקמבואתקתונמאיהרשאכ
.םיביכרב

.קתונמבצמבהתצההתכרעמרשאכתקתונמESS-ה•

עבצבםינמוסמהובגחתמםיכילומהלמשחהכתרעמבםילבכה•
.םותכ

:תונושחתמתוכרעמשולששיוולוולשתוידירביההתויאשמל•

)םימותכםילבכ(600VDCהכישמחתמ•

•400VAC)םימותכםילבכ(

)רוחשוםודאםילבכ(24Vךומנחתמ•

)16(2ףדםוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ



תידירביהתכרעמ

ESS,רוזאבםימקוממםירחאםיידירביהםיביכרוהובגחתמילבכ
ןמוסמה

T1078649

הרהזאילמסבםינמוסמ'םייח'םיביכר

T9009354

גהנהאתלעותיזחב,ידירביהבכרתוקבדמ

T1078854

T1078853

םוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ)16(3ףד



םינושץוליחישיחרת

:תושגנתהלשהרקמב
.הינחהםלבתאלעפה•

.חתפמהתאאצוהוקתונמבצמלהתצההתכרעמתארבעה•

-ו4ףד,"הובגחתמילגעמבקתנ"האר,בכרלחתמהתאקתנ•
13ףד,")ךומנחתמ(24V,למשחתכרעמ"

ןכתיןכלו,בכרהלשינמיהודצבתמקוממ)600Vתכרעמ(ESS-ה•
.ץוליחהתולועפלעתיתועמשמהעפשההזדצבהנואתלהיהתש

ואESS-ההסכמחתפנםאתיניצרלמשחתכמלשהנכסהנשי•
.יולגימינפהןכותהותוועתהש

•ESSםינכוסמםיזגוםילזונקיפהלהלוכי.

:שאלשהרקמב
.הינחהםלבתאלעפה•

.חתפמהתאאצוהוקתונמבצמלהתצההתכרעמתארבעה•

-ו4ףד,"הובגחתמילגעמבקתנ"האר,בכרלחתמהתאקתנ•
13ףד,")ךומנחתמ(24V,למשחתכרעמ"

הצובקלשאיוביכףטמבשמתשהלשי,ESS-בשאלשהרקמב•
ABC)הקבאףטמ(.

ידכךכבשיןכשESS-בהפירשיוביכתעבםימבשמתשהלןיא•
.למשחתכמלםורגלושאהתארימחהל

-בשאלשהרקמברצוויהלםילוכיCO-וHFתמגודכםינכוסמםיזג•
ESS.100°לעמשתורוטרפמטבC,ןוי-םויתילהיאתבטילורטקלאה

קדסיהלםילולערבצמהיאתשרבדהשוריפ.תוריהמבתודאתהללוכי
.םיכתשמוםיקילדםירמוחלשהטילפלומרגישםיזגטולפלוא

:)הליבט(םימםעעגמלשהרקמב
.חתפמהתאאצוהוקתונמבצמלהתצההתכרעמתארבעה•

-ו4ףד,"הובגחתמילגעמבקתנ"האר,בכרלחתמהתאקתנ•
13ףד,")ךומנחתמ(24V,למשחתכרעמ"

.למשחתוכמלםורגללוכיהESS-ברצקלםורגיםימםעעגמ•

.ומוקמבESS-ההסכמדועלכתידיימתוחיטבתנכסןיא•

.ירמגלםתואזקנרשפאהתדימבוםימהמקחרהתיאשמהתאעסה•

הובגחתמילגעמבקתנ

הנכס

ביכרואםותכהובגחתמלבכתחיתפואךותיח,עגממענמיה
.הובגחתמ
תועיצפלםורגלתולוכיהתויווכותשקקזבה,למשחתכמלםורגללוכי
.תוינלטקףאותורומחתוישיא

עצבלהיהיןתינשךכתרקובמהרוצבתכרעמהמחתמהתאקתנלשי
.תוליגרץוליחתולועפ

(600V)םותכ,הובגחתמ

-הטקשאיהשםושמתקתונמעניההתכרעמשחינתלאםלועל:הרעה
אללעינתהללוכילזידעונמ.אדוולידכקתונמבצמלתכרעמהתארבעה
.הניעטםישרודESSואתיטמואינפהתכרעמהםאתמדקומהרהזא

הנושארההמישמה.התצההחתפמתאאצוהועונמהתאםמוד•
עניההתכרעמתאקתנלאיה,רשפאהתדימב,ץוליחתלועפב
קורפלםיננכותמםיביכרהלכ.ןכוסמהחתמהקותינידילעתילמשחה
.תוינש5ךותבםהלשימצעהלוביקהתא

.תידירביההתכרעמהלשישארהגתמהתאקתונמבצמלרבעה•
ישארהגתמהתאםגקתונמבצמלרבעה,ףסונתוחיטביעצמאכ
.גהנהאתב

חיטבהלתנמלעהובגהוךומנהחתמהילגעמתאקתנלהבוח•
תכרעמ"האר,ךומנהחתמהלגעמקותינל.םרזאללבכרהלכש
13ףד,")ךומנחתמ(24V,למשח

)16(4ףדםוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ



םוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ)16(5ףד



זגבתוענומתויאשמ
לעלועפלעונמלתרשפאמהתכרעמבתדיוצמוולוולשיעבטזגתיאשמ
.קלד-ויבואיעבטזגתויהללוכיןאתמהזג.רלוסויעבטזגלשתבורעת

CNGו-LNGםינושתומשתחתאוצמלןתינולאתא.ןלהלםיראותמ
,LMG,ןאתמ-ויב,זג-ויבתמגודכ LCMG, LBG.

CNG)סוחדיעבטזג(

הנכס

םיננסמוםימותסש,תורוניצ,זגילכימ!רב200דעהובגץחל
.הובגץחלתחתםהוץחלהתסוינפלםימקוממ

הנכס

םילוכיץוצינואהבהלםלואהובגהתצהתדוקנשייעבטזגל!קילדזג
האצותכתינלטקףאוהרומחתישיאהעיצפלםורגלוזגהתאתיצהל
.ךכמ

:CNGתונוכת
דע7%זג-ויב(15%-ל5%לשריווא/קלדסחיבקילדאוהיעבטזג•

20%(.

.הלעמיפלכרזפתיוריוואהמלקאוהיעבטזג•

:םיביכרתריקס
םימקוממודחוימבםייונבהםילכמב)רב250(הובגץחלבןסחואמ•

.גהנהאתירוחאמ

זגהתמירזתאםיקתנמהםיינורטקלאםימותסשבתדיוצמתכרעמה•
בצמלםירבעומישארהגתמהואהתצההתכרעמרשאכעונמל
.קתונמ

.קותינםותסששילכמלכל•

לכמעונמלזגהתמירזתאתינמז-ובקתנמישארהקותינהםותסש•
.םילכמה

ענומהרתיתמירזםותסשידילעתרטונמלכימלכמזגהתמירז•
.זגהתורוניצמדחאתעירק/תוקזניהלשהרקמבזגתחירב

םיכרעלהלועםילכימבץחלהםאזגםיררחשמהלקהימותסש•
.ידמםיהובג

.זגהעניהתאקיספיולעפיתוחיטבגתמ,תושגנתהלשהרקמב•

אתלשןימידצבתאצמנתכרעמהלשתילמשחההקולחהתדיחי•
.םשאוהףאםקוממתכרעמהלשתוחיטבהגתמ.ןעטמה

)16(6ףדםוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ



CNGילכימםוקימ

T2078685

CNGילכימ1

לכימןופדמ2

קותינימותסש3

ישארקותינםותסש4

תכרעמהלשתוחיטבגתמ

T2078828

תוחיטבגתמ1

םוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ)16(7ףד



םינושץוליחישיחרת

:תושגנתהלשהרקמב
.קתונמבצמלהתצההתכרעמתארבעה•

.ישארהקותינהםותסשתארוגס•

ףד,")ךומנחתמ(24V,למשחתכרעמ"האר,בכרלחתמהתאקתנ•
13

:שאלשהרקמב
.קתונמבצמלהתצההתכרעמתארבעה•

.ישארהקותינהםותסשתארוגס•

ףד,")ךומנחתמ(24V,למשחתכרעמ"האר,בכרלחתמהתאקתנ•
13

היילעלשהנכסהתתחפהםשלםימתועצמאבLNG-הלכמתאררק•
.לכמהץחלב

:הפילדלשהרקמב
.קתונמבצמלהתצההתכרעמתארבעה•

.ישארהקותינהםותסשתארוגס•

.לכמלכבקותינהםותסשתארוגס•

ףד,")ךומנחתמ(24V,למשחתכרעמ"האר,בכרלחתמהתאקתנ•
13

)16(8ףדםוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ



LNG)ילזוניעבטזג(

הנכס

230(רב16לעמהלועץחלהםאררוואמלכימה psi(.החודיעבטזג
יעבטזגתפילדלשהרקמב.קנחלםורגללולעו,ןצמחהתאףילחמו
.םידאהןנערוזאתאידימןפואבהנפ,םידאןנעתורצוויהלתמרוגה

הנכס

תובקעבחקלתהללולעאוהו,קילדאוהריוואםעבברועמהיעבטזג
בטיהתקראומתכרעמהשאדוולדפקה.יטטסלמשחלשהקירפה
.הרפסומטאלזגלשרורוואהואקולדתךלהמב

הנכס

הזתהואהכיפשלשהרקמב.ינגוירקלזונאוה(LNG)לזונמיעבטזג
שמתשהלדימתדפקה.תורומחרוקתויווכםרגיהלתולולעLNGלש
LNG-הלכמלביבסהדובעךלהמבםיאתמ(PPE)ישיאהנגהדויצב
.וילאהרושקהתרנצהוא

:LNGתונוכת
דע7%זג-ויב(15%-ל5%לשריווא/קלדסחיבקילדאוהיעבטזג•

20%(.

דחוימלכימב,דואמהכומנהרוטרפמטבתילזונהרוצבןסחואמ•
.תיאשמהלשלאמשדצבםקוממה,תוכומנתורוטרפמטל

.הלעמיפלכרזפתיוריוואהמלקאוהיעבטזג,םייטרדנטסםיאנתב•

םהLNGלשרוקממיעבטזגידא,110°C--מתוכומנתורוטרפמטב•
.םידאןנעורצייםהםתוממחתהלדעו,ריוואהמםידבכ

.יעבטזגלךופהיוירמגלחתריLNG,םיירפסומטאםיאנתב•

.ליערוניאועבצרסחאוהיעבטזג•

.קנחלםורגללולעיעבטזג,הובגזוכירב•

•LNGלשבצמבןהולזונלשבצמבןהליערוניאוחיראלל,ףוקשאוה
.זג

.לזונכםורזלותוילולשרוציללולעLNG,םימיוסמםיאנתב•

.600:1לשסחיבLNG-הטשפתמיודיאהתובקעב•

•LNG160°-לשהרוטרפמטבלכימברמשנאוה.רקדואמC.

Euroתושירדלהנועהבכרבםיביכרתריקס 5:
לכמהלשינדירורוואלרופאדחא,הרקבימותסשינששיזגהלכמל•

.לכמהלשינדיקותינלםודאינשהו

.לכימהץחלהרוטינלןוחטבימותסשהשולששיזגהלכימל•

230(רב16<,ידמרתויהלועלכמבץחלהםא• psi(,םותסשחתפיי
םשנהרוניצךרדץחלהלשיטמוטוארורוואל,ןושארהתוחיטבה
.גהנהאתירוחאמ

םותסשובשהרקמבלכמהלעןגמרשא,ינשהתוחיטבהםותסש•
הלעיץחלהרשאכחתפיי,לועפלקיספמ)רב16(ןושארהתוחיטבה
350(רב24לע psi(.

ענומהרתיתמירזםותסשידילעתרטונמלכימהמזגהתמירז•
.זגהתורוניצמדחאתעירק/תוקזניהלשהרקמבזגתחירב

תרבעהתעבםירגסנהםיינורטקלאםימותסשבתדיוצמתכרעמה•
.קתונמבצמלישארהגתמהואהתצההתכרעמ

.דלח-לאתדלפתורוניצבתעצובמקלדהתרבעה•

.זגהעניהתאקיספיולעפיתוחיטבגתמ,תושגנתהלשהרקמב•

אתלשןימידצבתאצמנתכרעמהלשתילמשחההקולחהתדיחי•
.םשאוהףאםקוממתכרעמהלשתוחיטבהגתמ.ןעטמה

.רב10לשץחלבLNG-הלכממעונמלקפוסמזגה•

Euroתושירדלהנועהבכרבםיביכרתריקס 6:
ינשהולכמהלשינדיןוקירלדחא,הרקבימותסשינששיזגהלכמל•

.לכמהלשינדירורוואל

.לכמבץחלהלוהינלתוחיטבימותסשינששיזגהלכמל•

230(רב16<,ידמרתויהלועלכמבץחלהםא• psi(,םותסשחתפיי
םשנהרוניצךרדץחלהלשיטמוטוארורוואל,ןושארהתוחיטבה
.גהנהאתירוחאמ

םותסשובשהרקמבלכמהלעןגמרשא,ינשהתוחיטבהםותסש•
הלעיץחלהרשאכחתפיי,לועפלקיספמ)רב16(ןושארהתוחיטבה
315(רב22לע psi(.

6400(רב440-ללעמהלוע)בלושמזגלודומ(IGM-בץחלהםא•
psi ± .תכרעמהלעןגהלידכתוחיטבםותסשחתפיי,)5%

תאדדובמיטמוטואקותינםותסש,לכמהירחאהפילדלשהרקמב•
.תכרעמהראשמלכמה

.םישימגתורוניצבודלח-לאתדלפתורוניצבתעצובמקלדהתרבעה•

Euroתושירדבדמועהךרעמל• םגוLNGםעםגהלועפתלוכישי6
.CNGםע

.)רב300<(הובגץחלבLNG-הלכממעונמלקפוסמזגה•

הקפסאהתאקתנמורגוסהינורטקלאםותסשבתדיוצמתכרעמה•
בצמלםירבעומישארהגתמהואהתצההתכרעמרשאכעונמל
.קתונמ

םוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ)16(9ףד



םימותסשוLNGלכימםוקימ

Euro 5

T2078684

LNGלכימ1

לכימןופדמ2

םשנרוניצ3

ןאתמטילטק4

T2078686

)רב16(תוחיטבםותסש1

)רב24(תוחיטבםותסש2

רורווא,)רופא(קותינםותסש3

LNG/זג,)םודא(קותינםותסש4

)רב24(הדלשתוחיטבםותסש5

תכרעמהלשתוחיטבגתמ

T2078828

תוחיטבגתמ1

Euro 6

T2092216

T2092216

LNGלכימ1

לכמרוביח2

ץחלדמ3

םשנרוניצ4

ילורדיהלכמ5

6IGM

)16(10ףדםוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ



T1133431

T1133431

)רב15(ינדירורוואםעתוחיטבםותסש1

)רב22(תוחיטבםותסש2

ךרוצל,םינמוימתורישישנאלקררתומשומישה(ילזונLNGזוקינ3
)תוריש

)זגהתאקתנלידכץוחבמזגהםותסשתאליעפמ(LNGגתמ4

IGM

T1125906

)רב440(תוחיטבםותסש

T1125905

LNG-הלכמלעLNGתוקבדמ

םינושץוליחישיחרת

:תושגנתהלשהרקמב
.קתונמבצמלהתצההתכרעמתארבעה•

Euroקר(.)םודא(קותינהםותסשתארוגס• 5(

ףד,")ךומנחתמ(24V,למשחתכרעמ"האר,בכרלחתמהתאקתנ•
13

:שאלשהרקמב
.קתונמבצמלהתצההתכרעמתארבעה•

Euroקר(.)םודא(קותינהםותסשתארוגס• 5(

ףד,")ךומנחתמ(24V,למשחתכרעמ"האר,בכרלחתמהתאקתנ•
13

:הפילדלשהרקמב
.קתונמבצמלהתצההתכרעמתארבעה•

Euroקר(.)םודא(קותינהםותסשתארוגס• 5(

ףד,")ךומנחתמ(24V,למשחתכרעמ"האר,בכרלחתמהתאקתנ•
13

םוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ)16(11ףד
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)ךומנחתמ(24V,למשחתכרעמ
?ילמשחהחתמהתקפסאתקתונמךיא

:בכרהלאחתמהרוביחתאקתנ
יקדהמםילבכהקותינידילערבצמהלשלגעמהקתנמתאקתנ•

חתמהלכ.חתמהתאקתנלרתויבהחוטבהךרדהוז.רבצמה
האר,תילמשחןנווכתמהגהנהבשומלוףרגוכטלםגףקתונמ
14ףד,":תויללכתוצלמה"

:תודיחיהתיברמלחתמהתאקתנ
.)תויאשמהלכבאצמנאל(קתונמבצמלישארהגתמהתארבעה•

םימיוסמםילגעמ,בכרלחתמהתקפסאלכלשקותינעצבתמאל
.חתמתחתתויהלםיכישממ

.חתמבתנזומןיידעתיאשמה,חתפמהתאםיאיצומקרםאשבלםיש

קותינרחאלתוינש3-כךשמלהיגרנאלערומשתSRSתרקבתדיחי
םינתינתורוגחהןחתומוריוואהתוירכשרבדהשוריפ.רבצמהחתמ
.חתמהקותינרחאלתוינששולשדעךשמבהלעפהל

.רבצמהלשליגרםוקימהארמןלהלרויאה

תילאמשהתיכרואההרוקהלעתמקוממרבצמהתבית1

תירוחאהתיבחורההרוקהךותבתנקתומרבצמהתבית2

T3072656

םוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ)16(13ףד



:חתמקותינלשתונושתוטיש

C.לגעמקתנמADR.
.םינכוסמםירמוחתלבוהלתויאשמבקר

.ףרגוכטלטעמלחתמהלכתאקתנמ

B.ישארגתמ/
.רבצמגתמ

.תויאשמהלכבאצמנאל
.חתמבםינזומןיידעםימיוסמםילגעמ

T3132975

D.קחורמגתמ.
הלופכהציחל.תויאשמהלכבאצמנאל

ילאמשהןצחלהלעתוינששמחךותב
בצמלישארהגתמהתאהריבעמ

םינזומןיידעםימיוסמםילגעמ.קתונמ
.חתמב

A.רבצמ.
קדההםעענתה,רבצמהתאםיקתנמרשאכ

,לבכהתאךותחלךירצהתאםא.ילילשה
לולכלידכקדהלרשפאהלככבורקךותח

רוביחהדילםהינימלםיינשמםירוביח
.ישארה

E.תייצפוא,ינוציחגתמADR.
תויאשמבהיצפואכןימזהזישארגתמ
.םינכוסמםירמוחתלבוהלתושמשמה
.ףרגוכטלטעמלחתמהלכתאקתנמ

!ליעלרויאבםיביכרהלכםיאצמנאלתויאשמהןמקלחב:הרעה

תיזכרמהליענ
קתונמתלדהתליענדוקפתשךכתננכותמתיזכרמההליענהתכרעמ
:תואבהתוביסנב

.רבצמבקתונמתיאשמהלשחתמהלגעמרשאכ•

.קתונמבצמלרבעומתיאשמהלשADR-היגתממדחארשאכ•

הליענהתדיחילתואחלשתSRSתכרעמ,תושגנתהלשהרקמב•
תוקדיתשכךשמבלעפתאלתיזכרמההליענהתכרעמ.תיזכרמה
.וזךרדבהליענהרורחשרחאל

תלדהתוידיתועצמאבבכרהךותמחותפלןתינתולוענתותלד•
.חתפמתועצמאבץוחבמו

:תויללכתוצלמה

.םמדומעונמהרשאכקרחתמהתנזהתאקתנללוכיישארגתמ•
הקעזאה,תיזכרמההליענהתכרעמ,ףרגוכטלחתמהתקפסא
.תקתונמהניאהינחהםמחמו
ןהבש,םינכוסמםירמוחתלבוהלADRתויאשמןהללכהןמתואצוי
לעופ-עונמהבצמלרשקאלל,חתמהלכתאקתנמישארהגתמה
.אלוא
קתונמבצמלישארהADRגתמתרבעהוארבצמהקותינקר
.חתמהתנזהלכתאוקתני

תוריהז

דועבחתמהקותינלישארהADRגתמבשומישהשענםהבםירקמב
ליכתןיידעוץחלתחתראשיתSCRתכרעמ,חותפהתצההגתמ

AdBlue!
גתמתרבעהרחאלתוקדיתשןתמה,ישארהגתמבשומישהינפל
-מירמגלתזקונמתכרעמהשאדוולידכקתונמבצמלהתצהה

AdBlue.

;םינושםיישארםיגתמןיבתונתשהלםילוכיהלועפהןפואותוזחה•
.ישארגתמבללכםידיוצמםניאםימיוסמםימגד

חתמקותינרחאלתוינשרפסמSRSתכרעמבהרומשהיגרנא•
לע.הרוגחהןחתומוריוואהתירכתלעפהלקיפסמהחתמ,רבצמה
קותינרחאלתוינששולשכןתמה;הלרטונתכרעמהשחיטבהלתנמ
.רבצמהחתמ

ךרוצהיהישתורשפאהלעבושח:חתמהתנזהקותינינפל•
תנזהקותינרחאל!גהנהבשומתאןנווכלותותלדהתאחותפל
םהשןוויכמ,םיילמשחגהניבשומלשןונווכהרשפאתיאלחתמה
.ינדיןונווכבםידיוצמםניא

)16(14ףדםוריחיתורישישנארובעוולוותויאשמלערצומעדימ



בושמ

לשהקוזחתוםינוקית,תולקתרותיאלעגונהלכבםימיאתמוםינוכנתורישיכירדמלהשיגהיהתתורישהזכרמתווצלשאיהונלשתורטמהמתחא
.וולוולשבכרהילכ
.הזעדימבשומישהתעבםכנויסינבוםכיתועדבונתואףתשלולכותםאדואמךירענונחנא,ונלשתורישהעדימלשההובגהתוכיאהלערומשלידכ
.ןלהלינורטקלאהראודהתבותכתועצמאבונילאןתואוחלשוא"Argusןכוס"בושמתשה,תועצהואתורעהםכלויהיםא

VPCS Technical team
Smalleheerweg 29

BE-9041 Gent
Belgium

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