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FM,FH-רצומעדימ
םוריחיתורישישנאלוולוותויאשמלערוצייעדימ
הלוכת
2ףד,"אובמ"•

3ףד,"גהנהאת"•

4ףד,"למשחתכרעמ"•

7ףד,"גהנתחונת"•

7ףד,"הגההלגלגןונווכ"•

8ףד,"(SRS)המילשמןוסירתכרעמ"•

10ףד,"SCRתכרעמ"•
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אובמ

T1007407

שמתשהלןתינובינכטרצומעדימקפסלאיההזךמסמלשהרטמה
תוברועמןהבםיכרדתונואתבהלצהתדובעלתוטישותורגשחותיפל
.וולוותויאשמ

הנואתהרתאבהדובעםיעצבמהםיימוקמהלצהיתורישלדעוימאוה
:אבהעדימהתאללוכו

גהנהאת•

למשחתכרעמ•

הגההלגלגינונווכוגהנהתחונת•

•SRS/ריוואתירכתכרעמ

SCRתכרעמ•
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גהנהאת
,דחיםיכתורמהרתויהכרהדלפתוחולמםייושערתויםינשיגהניאת
.הובגקזוחתלעבהדלפמםירצוימרתויםישדחהגהנהיאתשדועב

שומישהשענםהבשגהנהאתבםירוזאהתאראתמהםישרתןלהל
.רתויההכרופאעבצבםישגדומה,הובגקזוחתלעבהדלפב

גהנהאתקוזיח

C8083479

Aרתויךומנקזוחילעבםירוזא
Bםיקזוחמםירוזא

Cברקזוחתלעבהדלפ
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למשחתכרעמ
:תויללכתוצלמה

גתמהםהולא.בכרבחתמהתקפסאקותינלםיגתמיגוסינששי
.ADRלגעמקתנמגתמוישארה

ישארהגתמה
תקפסא.םמדומעונמהרשאכקרלעופישארההקפסאהגתמ•

םומיחלוהקעזאל,תיזכרמההליענהתכרעמל,ףרגוכטלחתמה
.תקתונמהניאהינחב

תוריהז

,ישארהגתמבשומישהינפלעונמהתממדהרחאלתוקד2ןתמה
.האירואתסימתמירמגלתזקונמתכרעמהשחיטבהלידכ

ADRלגעמקתנמגתמ
קתנמגתמדימתתויהלבייחםינכוסמםירמוחםיליבומהבכרילכב•

.ADRלגעמ
םאןיבתקתונמלמשחהתקפסאלכ,הזגתמבםישמתשמרשאכ
.ואלםאןיבולעופעונמה

תוריהז

רשאכחתמהקותינלADRישארגתמבםישמתשמםא!הרעה
אלוץחלתחתהיהתןיידעSCRתכרעמ,רבוחמבצמבהתצהה
!האירואהתסימתמזקונת

ADRלגעמקתנמגתמתועצמאבוארבצמהמקותינקר:הרעה
.למשחהתוקפסאלכתאםיקתנמ

תרקבתדיחיבהיגרנאתרמשנ,רבצמהתקפסאקותינמהאצותכ•
SRSריוואהתירכתלעפהלקיפסמהןמזקרפ,תוינשרפסמךשמל

חיטבהלתנמלע.תוחיטבהתרוגחלשתוחיטבהןחתומוא
הקפסאהקותינרחאלתוינש3-כךשמבןתמה,'התמ'תכרעמהש
.רבצמהמ

ואתותלדתחיתפלשךרוצלכןובשחבאבה:חתמהקותינינפל•
7ףד,"גהנתחונת":האר(!גהנהבשומתזזה

קותינרחאלוננווכלהיהיןתינאל,תילמשחןנווכתמגהנהבשומםא
.תוינכמתורקבןיאבשומלורחאמ,חתמה

בכרימגדל;הנתשמםיישארהםיגתמהלשהלועפהוהארמה•
.ישארגתמןיאםימיוסמ
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?למשחהתקפסאקותינעצובמדציכ
תיאשמהילגעמלכאל.קתונמבצמלישארהגתמהתארבעה•

לכלאל.חתמםילבקמןיידעבכרהלשםייפיצפסםיקלח;םיקתונמ
.ישארגתמשיגהנהיאת

יקדהמםילבכהקותינ/תרסהידילערבצמהלגעמתאקתנ•
,קתונמחתמהלכ.חתמהקותינלרתויבהחוטבהךרדהוז.רבצמה
.ףרגוכטלהזוליפא

חתפמקרםאחתמבםינזומןיידעבכרבםימיוסמםיקלחשבלםיש
.רסוההתצהה

ךשמלSRSתרקבתדיחיבהרוגאהיגרנאתרתונ,SRS-לרשקהב
תירכתלעפהלהקיפסמוזהיגרנא.חתמהקותינרחאלתוינשרפסמ
תקפסאקותינרחאלתוינששולשדעתוחיטבהתרוגחןחתומוריוואה
.חתמה

.רבצמהלשליגרהבצמהתאראתמרויאה

.ןימיואלאמשדצבהנקתהלתנתינ.דצבתנקתומםירבצמתבית•

.רוחאמתנקתומםירבצמתבית•

T3072656
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:למשחהתקפסאקותינלתונושהםיכרדה

D.קוחרמםיחקופמםיישארםיגתמ.
הריבעמילאמשהןצחלהלעתוינששמחךותבםיימעפהציחל.בכרהילכלכבאל
T3017347.חתמבםינזומןיידעבכרהלשםייפיצפסםיקלח.קתונמבצמלישארהגתמהתא

C.לגעמקתנמADR.
םירמוחםיליבומהבכרילכבקרםייק

.םינכוסמ
.חתמהלכתאקתנמ

T3017785

E.תייצפוא,ינוציחגתמADR.
בכרילכבהיצפואאוההזישארגתמ
תאקתנמ.םינכוסמםירמוחםיליבומה

.חתמהלכ

B.ישארגתמ/
.םירבצמגתמ

.בכרהילכלכבאל
.חתמבםינזומןיידעםימיוסמםילגעמ

A.רבצמ.
םעענתה,רבצמהתאםיקתנמרשאכ
ךותחלךירצהתאםא.ילילשהקדהה

רשפאהלככבורקךותח,לבכהתא
םיינשמםירוביחלולכלידכקדהל

.ישארהרוביחהדילםהינימל

!בכרהילכלכבםיאצמנליעלרויאבםיביכרהלכאלשבלםיש:הרעה

תיזכרמהליענ
תותלדהתליענרורחש,ריוואתירכבםידיוצמםימיוסמםישדחםימגד
הדיחיהרקבתדיחי.SRSתכרעמתאהליעפמההנואתבתעצבתמ
.תיזכרמההליענהוהרוגחהןחתומ,ריוואהתירכתכרעמתאהליעפמ
רחאלתוקדיתשךשמבתלעופהניאתיזכרמההליענהתכרעמ
.וזךרדבהלעפוהש

לגעמקותינידילעתתבשומתיזכרמההליענהתכרעמ,םירחאםימגדל
תכרעמתתבשומ,םינכוסמםירמוחתלבוהלבכרילכב;םירבצמה
.ישארההנזההגתממםגתיזכרמההליענה

תידיבשומישידילעבכרהךותמהליענמררחשלןתינתולוענתותלד
.החיתפה
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גהנתחונת
בשומבוציע
.תיאשמלשגוסלכלםיבשומימגדרפסמשי

םימגדלםלוא,םימיוסמםירקמבינכמ,רוחאלוםינפלהבישיבצמןונווכ
.ילמשחןונווכשירתויבםימדקתמה

לשימדקהקלחלתחתמתידיתועצמאבםיננווכמינכמהןונווכהילעבולא
דצבןצחלתועצמאבםיננווכמילמשחהןונווכהילעבולאו,בשומהתירכ
.בשומהלשלאמש

.תינכמןונווכתכרעמןיאילמשחןונווכילעבםיבשומלשבלםיש
4ףד,"למשחתכרעמ":האר,ףסונעדימל

רוחאלוםינפלבשומןונווכ

T8010409
T8010449

.ילמשחןונווכ.תידיהתועצמאבןונווכ

הגההלגלגןונווכ
ןתינהגההלגלגתא.לגרתשוודתועצמאבןנווכמהגההלגלגםוקימ
.גהנלסחיבולשתיווזהתאורוחאלוםינפל,הבוגלןנווכל

לאמשמולעמתמקוממלגרהתשווד,ילאמשהגהילעבבכרילכב•
.הגההדומעל

דומעלןימימולעמתמקוממלגרהתשווד,ינמיהגהילעבבכרילכב•
.הגהה

םירוזאבתאזתושעלרתוילק,הגההלגלגתאךותחלךרוצשיםא
.םיקזוחמםירתונהםיקלחה.ןלהלרויאבןבלבםינמוסמה

C1086923

T0010228

הגההלגלגןונווכהגהלגלג,קוזיחליפורפ

Aרתויךומנקזוחילעבםירוזא
Bםיקזוחמםירוזא
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(SRS)המילשמןוסירתכרעמ
:תויללכתוצלמה
!קתונמרבצמהשאדו•

.ריוואהתירכללכמתאקרפלןיאםעפףא•

םירישכמבשמתשה,תוחיטבהתרוגחןחתומואריוואהתירכרובע•
.םרזיאשונםניאש

הנכס

לשהרקמב.ץיפנרמוחםיללוכSRSתכרעמלשםימיוסמםיקלח
ףאותויניצרתוישיאתועיצפלוץוציפםרגיהללוכי,ןוכנאללופיט
.ךכמהאצותכתוינלטק

הנכס

תרוגחןחתומואריוואהתירכתלעפהלםורגלהלוכיהחותפשא
.תוחיטבה

SRSתכרעמ
תנקתומאיה;תיטרדנטסהנקתההניאריוואתירכ/SRSתכרעמ
.דבלבםימיוסמםימגדב

SRSתללוכותוחיטבהתורוגחלהמילשמתונואתתנגהתכרעמאיה
.תוחיטבתרוגחןחתומוריוואתירכ

תחלושSRSתכרעמ,תושגנתהלשהרקמב,רתויםירחואמםימגדב
תותלדהתליענתאתררחשמהתיזכרמההליענהתדיחילתוא
.םוריחהתרואתיסנפתאהליעפמו

:תאזתונייצמהתויוותתומייקSRSריוואתוירכילעבבכרילכלשגהנהיאתב

,הגההדומעיוסיכלעתימדקההשמשהלע
הטמלוהעמל

גהנהדצבBדומעלשןוילעהקלחב
הליענהתילגרלתחתמ

T8006841

T8006842T0009127

:היביכרוSRSתכרעמתריקס

T8008552

.הרקבתדיחי.1
תאתינמזובליעפמה)ףקתמ(תואתחלושהרקבהתדיחי,תושגנתהב

.ריוואהתירכתאותוחיטבהתרוגחןחתומ

.ריוואתירכללכמ.2
.הגההלגלגזכרמבםקוממריוואהתירכללכמ,בכרבריוואתירכשיםא

.תחפנתמתירכוםיזגללוחמ,ילמשחץפנמבכרומריוואהתירכללכמ

.ךוכיחלילג.3

.תוחיטבתרוגחןחתומ.4
קלחבקרותואאוצמלןתינו,ילנויצפואדויצאוהתוחיטבתרוגחןחתומ

.תוחיטבתרוגחוריוואתירכילעבבכרהילכמ
.שרדנכלעפומההקבאןעטמוילמשחץפנללוכ

.ריוואהתירכומכןמזותואבלעפומתוחיטבהתרוגחןחתומ
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.ההובגתוריהמבתיתיזחתושגנתהבלועפלתננכותמSRSריוואהתירכ
:לשהרקמבלועפלהננכותםניאSRSריוואהתירכל

.בכרהןפודדגנכתושגנתה•

.בכרהירוחאדגנכתושגנתה•

.ותוכפהתהואבכרהתניכר•

לשמל,םיכרםימצעדגנכ"רתויהכומנ"תוריהמבתיתיזחתושגנתה•
.ךרגלשתומירעואםיחיש

הרקבתדיחי
תבייח,ןחתומהוריוואהתירכתאליעפתהרקבהתדיחישתנמלע
הלוכיוזכשההובגהטאה,לעופב.הפיצרוההובגהטאהשחרתהל
.תיניצרתיתיזחתושגנתהבקררצוויהל

הרקבהתדיחילםישרדנתחאכ)המילב(תכשמתמהטאהולודגGחוכ
הרקמבלעפותאלתירכה,ךכמהאצותכ.תכרעמהתאליעפהלידכ
.רצקןמזקרפלםלואהובגGחוכלםורגתרשא,שיטפתטבחלשלשמל

חפנישםיזגללוחמליעפתהרקבהתדיחי,קיפסמהקזחתושגנתההםא
.תוחיטבהתרוגחןחתומוריוואהתירכתא

לוכיההיגרנאתרימשדוקפתתללוכהרקבהתדיחישבלםיש
.רבצמהחתמקתונםאוליפאדוקפתהתאליעפהל
,רבצמהחתמקותינרחאלתוינש3דעלועפלןיידעהלוכיריוואהתירכ
3ןתמה,תלרטונמתכרעמהשחוטבתויהלךירצוהשימםא,לשמל
.תוינש
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SCRתכרעמ
:תויללכתוצלמה
לכימלהרזחתבאשנהאירואהתסימת,םמדומעונמהרשאכ•

ךרואהזךילהת.האירואהתסימתמתזקונמSCRתכרעמוהאירואה
קותינלADRישארהגתמבםישמתשמםא.ךרעלתוקדיתשכ
תחתאצמיתןיידעתכרעמהשןכתיי,ךילהתהתמלשהינפלחתמה
!האירואתסימתליכתוץחל

תוריהז

התצההרשאכחתמהקותינלADRישארגתמבםישמתשמםא
זקונתאלוץחלתחתהיהתןיידעSCRתכרעמ,רבוחמבצמב
!האירואהתסימתמ
,ישארהגתמבשומישהינפלעונמהתממדהרחאלתוקד2ןתמה
.האירואתסימתמירמגלתזקונמתכרעמהשחיטבהלידכ

םא.םיילמשחםירבחמלקזנבסהלהלוכיותכתשמדואמהאירוא•
,םירבוחמאלםיילמשחםירבחמםעעגמבהאבהאירואתסימת
האירואהתסימתורחאמרזועונניאיוקינ.תידיימםפילחהלהבוח
.םייתכתמםיכילומתפקותוםילבכהתאתוריהמבתרדוח

תוריהז

קחרה.תידימףדנתהלהלוכיםימחםיביכרלעהזתינשהאירוא
!הדצהםתואהנפהוךינפתא

תוריהז

דיוצמהבכרלשהטילפרוניצוםמעהדודביבסהאירואשבלםיש
הרוטרפמטלעתיסחיךוראןמזקרפלתרמושSCRתכרעמב
.ליגרבכרלהאוושהברתויההובג

Volvoלשרצומעדימ Trucks12(10ףד(



SCRתכרעמ
תנקתומההטילפהיזגרוהיטתכרעממקלחאיההאירואהתכרעמ
Euroןקתלשהטילפהתושירדבדומעלידכםישדחםיעונמרפסמב 4.
ריממהךרדתרבועאיהשינפלהטילפהךותלתקרזומהאירואהתסימת
.תותחפומהטילפהיזגבןקנחהתוצומחתויטילטקה

,הבאשמ,האירואהלכימםהSCRתכרעמלשםיירקיעהםיביכרה
.SCRיטילטקהריממהךותביונבהםמעוןונימתדיחי

:םיירקיעההיביכרוSCRתכרעמתריקס

T2022985

ןנתשלכמ.1

הבאשמתדיחי.2

ןונימתדיחי.3

טקשמ.4

האירואתסימת
רסחלזונאיה.האירוא32.5%-וםיקקוזמםימתללוכהירואהתסימת
.הינומאלשלקחירםעעבצ
לפטלשיוםימיוסמםירמוחלתינפקותדואמתויהלהלוכיהאירואתסימת
.תוריהזבהב
.הקילדהניאהסימתה
תצומחתודלוהינומאלתקרפתמהאירואה,תוהובגתורוטרפמטב
.אופקלהלוכיאיה11°C–-לתחתמשתורוטרפמטבוןמחפה
דחוימב,תוכתמםעעגמבםעתינפקותדואמאיההאירואהתסימת
.םוינימולאותשוחנ

:האירואתסימתבלופיט
ומהדזהשםידגברסהוםירשופםימבבטיהףוטש:רועהםעעגמ

ךרוצהיפלעאפורםערשקרוצותוקדרפסמךשמבםימבבטיהףוטש:םייניעהםעעגמ

ךרוצהיפלעאפורםערשקרוצוירטריוואםושנ:הפיאשב

םימהתש:העילבב
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