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مقدمه
دفترچه راهنما شامل اطالعات فنی کاماز  0945توصیه های عملیاتی و نگهداری فنی می باشد
وسایط نقلیه با ورژن ( yبرای مناطق و کشورهایی با آب و هوای معتدل) برای عمل در محیطی با دمای 95درجه سانتی گراد زیر
صفر تا  95درجه سانتی گراد (باالی) صفر و رطوبت هوا تا70درصد در 10درجه باالصفر طراحی شده اند.
وسایط نقلیه با ورژن ( Tبرای مناطق وکشورهای با آب و هوای خشک و مرطوب گرمسیری) برای عمل در محیطی با دمای هوای
ده درجه زیر صفرتا  90درجه باالی صفر و رطوبت 85درصد در 17درجه سانتی گراد طراحی شده اند .
وسایط نقلیه در گرد وغبار تا 1گرم بر متر مکعب ،سرعت باد تا 15متر بر ثانیه و در مناطق واقع در ارتفاع تا 9055متر ،با توانایی
غلبه تا ارتفاع 9105متر ،با تغییر متناوب توانایی های دینامیکی کشنده ،خصوصیات و اقتصاد سوخت کار می کند.
کامیون کشنده می تواند با نیمه تریلرها ،که حداکثر وزن مجاز فنی آن متجاوز از وزن طراحی شده برای این وسیله نقلیه نمی
باشد ،کار کند.

.1توجه
 -1قبل از راه اندازی وسیله نقلیه ،این دفترچه راهنما و تمام توصیه های ارائه شده در آن را به دقت مطالعه نمائید
 -1وسیله نقلیه جدید ثبت می شود  .این مشاوره فنی در مورد عملکرد وسیله نقلیه  ،حفظ نگهداری و وارنتی فراهم میاورد .هر
وسیله نقلیه دارای یک کتاب خدمات است .
 -1جهت اطمینان از کارکرد در ست وسیله نقلیه ،فقط قطعات یدکی اصلی را به کار ببرید .نصب تجهیزات مختلف روی وسیله
نقلیه و شاسی آن با موافقت توسعه دهنده طرح اسناد دو مالک –مرکز فنی و عملی – شرکت کاماز می باشد .
عدم رعایت این ضرورت وارانتی کامیون را لغو خواهد کرد .
-9کاماز حق توسعه بیشتر تولید وسیله نقلیه را بدون اطالع اولیه کاربران حفظ می کند .
 -0رانندگانی که در مرکز آموزش تخصص تعلیم دیده اند مجاز به راندن خودروهای کاماز می باشند.
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 .2پارامترهای عملکرد وسیله نقلیه:

 – 1شامل وزن مسافر
 – 1هنگام رانندگی در جاده های عمومی  ،ضرورت های وزن بار که در قوانین حمل و نقل بار توسط وسیله نقلیه مشخص شده
را ،رعایت کنید .
 – 1وسیله نقلیه با کابین سقف بلند
 – 9وسیله نقلیه با کابین سقف کوتاه
 – 0وسیله نقلیه با کابین سقف بلند و پایه چرخ  1785میلی متر .
 – 1برای تنظیمات وسیله نقلیه  ،برای حمل محموله های خطرناک طراحی شده است .

اطالعات فنی وسیله نقلیه
)KAMAZ-5490(M1842
آرایش چرخها

4*2

حداکثر بار مجاز فنی یدک کش (تکیه گاه )

 106255و  110504و 105503

حداکثر وزن مجاز فنی وسیله نقلیه

18600

حداکثر وزن مجاز فنی نیمه تریلر
حداکثر وزن مجاز فنی وزن وسیله نقلیه
موتور

حداکثر قدرت صعود
چرخ دیسک
چرخها ( تیوبلس)

5

4

3

 36025و  36450و 35950
44000
مرسدس بنز OM457LA.V/2
مرسدس بنز OM457LA.V/3
مرسدس بنز OM457LA.V/3
مرسدس بنز OM457LA.EEV/3
مرسدس بنز OM457LA.EEV/4
( 18 ) 100
9,00-22,5
315/60 R22,5
7
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جدول اطالعات فنی اضافی
مدل 0445

اطالعات

7100

اکسل1

11500
902

اکسل 1

حداکثر وزن مجاز فنی وسیله  ،کیلوگرم

خودرو

حداکثر سرعت رانندگی  ،کیلومتر برساعت  ،حداقل :

27,5

خودرو

تست مصرف سوخت  ،درهر  155کیلومتر با سرعت  15کیلومتر بر ساعت  ،1 ،نه بیشتر :

2800

خودرو

مصرف سوخت بر اساس مسافت پیموده شده

80

خودرو

زمان شتاب تا  85کیلومتر بر ساعت  ، S ،نه بیشتر :

36,8

وسیله نقلیه

فاصله ترمز در کارکرد سیستم ترمز سرویس در طول تست (نوع( )0 -با موتور منفصل)  ،با سرعت ترمز اولیه
 15کیلومتر بر ساعت  ، m ،نه بیشتر :

33,8

وسیله نقلیه

همان  ،با سیستم ترمز آماده به کار با سرعت ترمز اولیه  95کیلومتر برساعت

8

شعاع چرخش خودرو بین دیواره ها (سپر جلو )

400*2,665

ظرفیت مخزن سوخت و 1

 – 1پارامترهای داده شده برای وسیله نقلیه با حداکثر وزن مجاز فنی
 – 1ارزش توسط نرم افزار وسیله نقلیه محدود شده است .
 – 1مصرف سوخت طبق  GOST 54810-2011برای وسیله نقلیه با حداکثر وزن مجاز فنی اندازه گیری شده که با سرعت ثابت همراه با
بخش تست مخصوص حرکت می کند  ،برای تعیین حالت فنی وسیله نقلیه به کار میرود و یک هنجار ( قانون ) عملکرد نیست .
 – 9مصرف سوخت بر اساس مسافت پیموده شده در تست مصرف سوخت بوسیله محاسبات تعیین شده بستگی به ظرفیت مخزن سوخت دارد
که در جدول برای مخازن سوخت با ظرفیت  855لیتر نشان داده شده است .
 – 0استفاده از مخازن سوخت بستگی به تنظیمات وسیله نقلیه دارد .

مشخصات فنی موتور
Mercedes-Benz OM
457LA.V/2

)265(360
1900
)1850(189
1100

Mercedes-Benz OM
457LA.V/4
Mercedes-Benz OM
457LA.EEV/4

Mercedes-Benz OM
457LA.V/3
Mercedes-Benz OM
457LA.EEV/3

مدل موتور

چهارزمانه – دیزلی  -توربوشارژ

نوع موتور

6

تعداد سیلندر

In-line

آرایش سیلندر

11,97

حجم کل سیلندر
)315(428
1900
)2100(214
1100

)295(401
1900
)2000(204
1100

8
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میزان فشار بادها
میزان فشار باد تایر خودرو با حداکثر وزن مجاز فنی ( بر حسب  )kpaبرای سایز تایر
315/60 R22,5
315/70 R22,5
315/80 R22,5

موقعیت چرخها

)780 ± 20(8,0±0,2

)830 ± 20(8,5±0,2

)880 ± (9,0±0,2

چرخهای اکسل جلو

)730 ± 20(7,5±0,2

)780 ± 20(8,0±0,2

)780 ± (8,0±0,2

جرخهای اکسل عقب

ابزارآالت،تجهیزات جانبی،قطعات و اسناد و مدارک راهنمای وسیله نقلیه
نام

تعداد/وسیله نقلیه

اسناد و مدارک راهنما
 1عدد

کتابچه راهنما

 1عدد

کتابچه خدمات

 1عدد

لیست اسناد راهنما (عملیاتی)

 1عدد

کتابچه راهنمای موتور مرسدس بنز

 1عدد

کتابچه خدمات موتور مرسدس بنز

 1عدد

گذرنامه خودرو
ابزارآالت،تجهیزات جانبی ،قطعات یدکی

 1ست

کلید در کابین،استارت وسوئیچ چندگانه ابزار
تجهیزات جعبه ابزار

 1ست
 1عدد
1ست
 1عدد

کیت جهت زدن باد تایربکسل بندابزارآالتجک هیدرولیکتجهیزات موجود در داخل کابین

 1عدد

کپسول آتشنشانیمثلث احتیاط-کمک های اولیه

 1عدد

زاپاس

 1عدد

خرک

 1ست

کابل مارپیچ  EBSجهت اتصال به تریلر

 1ست

کابل الکتریک برقی جهت اتصال به تریلر

 1عدد
 1عدد

تجهیزات اضافی که می تواند تحت ضرورت های معین ضمیمه شود در قرارداد مشخص گردیده است .کامیون (شاسی) باید با ابزار ،لوازم جانبی و اسناد
مناسب عملیات برای محصوالت خریداری شده مجهز شود .لیست تجهیزات اضافی در طول فرایند تولید تعیین خواهد شد  .در توافق با مشتری  ،وسیله
نقلیه مجهز به لوازم جانبی معین و کاالهای ارائه شده درلیست بسته بندی شود.
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شماره گذاری وسیله نقلیه
پالک تولید کننده
پالک در سوراخهای در سمت راست ثابت میشود .

پالک تولید کننده وسیله نقلیه

پالک شامل :
نام تولید کننده
شماره شناسایی شامل :
شاخص تولید کننده
 – aکد مدل وسیله نقلیه شامل  1عالمت
 – bکد سال تولید ( عالمت ) 1
 – cشماره تولید وسیله نقلیه ( عالمت ) 7
 –Eacعالمت تجاری واحد برای محصوالت تولید شده در کشورهای عضو اتحادیه گمرکی
 – eشماره تاییدیه وسیله نقلیه
مقادیر وزن  :حداکثر وزنهای مجاز فنی و حداکثر وزن مجاز ( روی شاسی نوشته نمی شود )
اگر حداکثر وزن مجاز فنی از حداکثر وزن مجاز تجاوز کند  ،پس مقادیر وزن در دو ستون نشان داده میشود .
 - mحداکثر وزن مجاز فنی وسیله نقلیه
 - m1حداکثر وزن مجاز فنی وسیله نقلیه ( برای کشنده ها)
 - P1حداکثر وزن مجاز فنی روی اکسل جلو
 - P2حداکثر وزن مجاز فنی روی اکسل دوم
 - P3حداکثر وزن مجاز فنی بر روی اکسل سوم
 - P4حداکثر وزن مجاز فنی بر روی اکسل چهارم

حداکثر وزنهای مجاز
 – Mحداکثر وزن مجاز وسیله نقلیه
 - M2حداکثر وزن مجاز وسیله نقلیه (برای کشنده ها)
 – P1حداکثر بار مجاز اکسل جلو
 - P2حداکثر بار مجاز اکسل دوم
 - P3حداکثر بار مجاز اکسل سوم
 - P4حداکثر بار مجاز اکسل چهارم÷
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پالک تولید کننده جهت صادرات وسیله نقلیه
پالک تولید کننده در پنل سمت راست کابین روی سوراخ در ثابت میشود .

پالک تولید کننده برای صادرات وسیله نقلیه
پالک شامل (به پالک تولید کننده برای صادرات وسیله نقلیه مراجعه شود )
نام تولید کننده
-eتایید اروپایی
-dتشخیص شماره یا حروف کشوری که تایید
-Fشماره تایید نوع EEC

EECوسیله نقلیه را صادر کرده است

شماره شناسایی ،شامل :-XTCشاخص تولید کننده
-Aکد متعارف مدل خودرو مطابق با مشخصات فنی وسیله نقلیه دارای 1عالمت است .
-Bکد سال تولید (1عالمت )
-Cشماره ردیف خودرو(7عالمت)

اوزان مجاز براي ثبت

پارمترهاي وزن ساخت وساز مجاز فنی

-Mوزن ناخالص وسیله نقلیه
-M1وزن ناخالص وسیله نقلیه (برای کشنده ها)
-P1بار مجاز اکسل جلو
-P1بار مجاز روی اکسل دوم
-P1بار مجاز روی اکسل سوم
-P9بار مجاز روی اکسل چهارم
عالمت تجاری تولید کننده

-mوزن ناخالص مجاز وسیله نقلیه در تولید
-m1وزن ناخالص وسیله نقلیه (برای کشنده ها)،مجاز در
تولید
-p1ساخت وساز مجاز براساس بارمحور جلو
-p1ساخت وساز مجاز بر اساس بار محور دوم
-p1ساخت وساز مجاز بر اساس بار محور سوم
-p9ساخت وساز مجاز بر اساس بار محور چهارم

طبق قوانین اتحادیه اروپا  14/1511نامه  Tبه عنوان یک پسوند به حداکثر بار روی هر اکسل به عنوان بخشی از این گروه
اکسل اضافه می شود.

پارامترهاي موتور
-gشماره ردیف موتور
-kمدل موتور
-nقدرت خالص موتور
11
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کد VIN
 VINروی دیوار عمودی سمت راست در قسمت جلو یا عقب شاسی به کار می رود و شامل :
XTCکد تولید کننده (1عالمت)
کد متعارف مدل وسیله نقلیه (1عالمت)کد سال تولید (1عالمت )شماره تولید ردیف خودروشماره گذاري قطعات خودرو
شماره شاسی روی بوم افقی باال در قسمت راست در جلوی شماره شناسایی کابین روی پنل داخل کابین جلو در سمت
چپ پانچ میشود .شماره شناسایی کابین شامل :
شاسی پانچ میشود وشامل :
-XTCکد تولید کننده (1عالمت)
تعیین مدل کابین (1عالمت)رقم ()5
کد سال تولید (1عالمت )تعیین مدل شاسی (1عالمت )شماره تولید ردیف کابین (7عالمت)کد سال تولید (1عالمت)-شماره تولید ردیف شاسی (7عالمت)

شماره گذاری موتور
موتور پالک تولید کننده مخصوص بر خود را دارد (به دفترچه راهنمایی نگهداری موتور مرسدس بنز مراجعه شود).

طرح آب بندی

Supplier’s
seal

Tachogra
ph

КАМАZ seal
)(view from both sides

Speed sensor

رویه  ZFگیربکس ،فرمان هیدرولیک ،RBLشرکتهای  ZFمهر وموم نشده اند.
اگر تاخوگراف در کارخانه تولید کننده وسیله نقلیه نصب شود،به طور موقت مهر وموم میشود .
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 .3شرح مختصری از سیستم ها ومکانیزم وسیله نقلیه
موتور
وسیله نقلیه دارای موتور مرسدس بنز  OM457LAمی باشد دفتر چه راهنما برای موتور مرسدس بنز وسیله نقلیه فراهم شده
است .

سیستم های انتقال قدرت:
کالچ
کالچ تک صفحه ،دیافراگم ،مدل کششی > MFZ430<SACHSمحرک کنترل کالچ هیدرولیکی با پوستر بادی WABCO
باشد.

می

گیربکس
با توجه به تنظیمات و شکل ،وسیله نقلیه مجهز میشود به:
گیربکس مکانیکی ،مدل های ( ZF16S2221TD،ZF16S2220TD،ZF16S1820TOبا اینتاردر)گیر بکس های مکانیکی با کنترل ( ZF12AS2131TD،ZF12AS2130TDبا اینتاردر ) دفترچه راهنمای گیربکس مدل  ZF16S2220،ZF16S2221،ZF16S1820TDرا در پیوست (دفترچه راهنما ،کامیونهاZFمشاهده کنید).
دفترچه راهنمای اینتاردر را در ضمیمه مشاهده کنید >دفترچه راهنمای  ZF-INTARDERریتاردر داخلی (اینتاردر )برای کامیونها
و اتوبوسها،گیربکس <ZF

اکسل
اکسل >دایملر< ()HL6روی وسیله نقلیه بکار میرود.
قانون برای وسیله نقلیه جهت نصب اکسل با مکانیزم دیفرانسیل ارائه شده است .

شاسی اتصال چرخ پنجم
شاسی با دستگاه حفاظتی تحت پوشش جلو ارائه شده است .
در قسمت شاسی یک رام عرضی با دو در گاه بکسل بند برای نصب بکسل بند وجود دارد .
کوپلینک (جفت کر)چرخ پنجم روی شاسی وسیله نقلیه نصب می شود ،آن اتصال وعدم اتصال کشنده ونیمه تریلر را فراهم میاورد
.امکان نصب جفت گر چرخ پنجم ()GOST(،)SAF HOLANDیا( )ORLANDIوجود دارد دفترچه راهنمای جفت گر چرخ پنجم
همراه وسیله نقلیه ارائه شده است.
تنظیمات خاص وسیله نقلیه با تجهیزات هیدرولیک برای مخزن نیمه تریلر که برای حمل ونقل محموله های خطرناک (محصوالت
نفتی )طراحی شده ،مجهز گردیده است.
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تعلیق
سیتم تعلیق جلو فنری شمشی است .تعلیق عقب یک سیستم تعلیق فنری بادی است برای تنظیم وکنترل سیستم تعلیق بادی
یک سیستم کنترل الکتریکی ( )ECASوبکو به کار میرود .

کنترل فرمان
کنترل فرمان با تقویت کننده هیدرولیکی در واحد زمان ایجاد شده است .مطابق با تنظیمات ،وسایل نقلیه با مکانیزم های فرمان
()RBLو()ZFمجهز شده اند .میل فرمان در سمت چپ می باشد ستون فرمان نیز قابل تنظیم است.

سیستم ترمز
سیستم ترمز سرویس محرک –بادی هستند فشار در سیستم ترمز بادی از 4تا  Kgf/cm215می باشد
وسیله نقلیه،سیستم ترمز الکتریکی ( )EBSشامل کار کردهای ذیل مجهز شده است :کنترل سیستم های سرویس وترمزثانویه (مدیریت سیستم های ترمز):
سیستم ضد قفل ()ABSسیستم ضد لغزش()ASSکنترل ثبات الکتریکی ()ESP
مکانیزم ترمز ،نوع دیسک  )WABCO(،)KNORR-BREMSE(،)HALDEX(،بستگی به تنظیمات وسیله نقلیه دارد .
محفظه های ترمز جلو از نوع دیافراگم هستند ومحفظه های عقب با فنری که انرژی خود را از باتریها می گیرند،مجهز شده اند

کابین
کابین فلزی است ،روی موتور قرار دارد 1،صندلی با سقف خیلی بلند یا خیلی کوتاه با یک یا دو جای خواب سفری دارد.
نصب کابین روی شاسی روی چهار نقطه تماس ،عناصر فنری یا بادی االستیک امکانپذیر است
سفتی سیستم تعلیق هوا به طور خودکار تنظیم میشود.
وسیله نقلیه به یک کج کننده هیدرولیکی کابین مجهز می شود .

تجهیزات هیدرولیك
وسی له نقلیه طراحی شده برای حمل ونقل مخزن نیمه تریلر دارای سیستم هیدرولیک دو خطی با خروجی موتور هیدرولیک است
 .موتور هیدرولیک عمل پمپاژ فرآورده های نفتی را انجام میدهد.
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تجهیزات الکتريکی
تجهیزات الکتریکی شامل سیستم ذیل می باشند :سیستم منبع تغذیه ،سیستم شروع به کار موتور ،چراغ های هشدار دهنده،ابزار
روشنایی داخلی وبیرونی ،نشانگر ها،سیستم های گرمایشی،سیستم تهویه وسیستم صوتی ،تجهیزات الکتریکی اضافی و سیستم
برف پاک کن شیشه جلو .
چراغهای فلش روی سقف کابین نصب میشوند .
چراغهای فلش روی سقف کابین وسیله نقلیه که برای حمل محموله های خطرناک طراحی شده ،آرایش یافته اند .
وسیله نقلیه مجهز به تجهیزات الکتریکی ECUاست.
 هشدار ها
 -1پریزها وترمینال اضافی آلترناتور راهنگامی که موتور کار می کند وباتریها انرژی دارند متصل یا جدا نکنید و موتور را خاموش
نکنید.
-1برای ممانعت ازسوء عم لکرد قطعه یکسو کننده وتنظیم کننده ولتاژزمانی که باتریها ذخیره ساز از منبع خارجی شارژ میشوند
،اطمینان یا بید که باتریها را از برق کامیون قطع کرده اید .

سیستم های کنترل الکتريکی
مطابق با تنظیمات ،وسایل نقلیه ،سیستم های کنترل الکتریکی مجهز میشوند برای
تعلیق هواسیستم ترمزاینتاردرتجهیزات الکتریکیگیربکس با کنترل خودکاراگر تنظیم واشکال زدایی سیستم های الکتریکی مورد نیاز است ،توصیه می شود به مراکز خدمات تخصص کاماز مراجعه شود .
نصب دستگاه تماس تلفنی اضطراری ()ERA-GLONASSروی وسیله نقلیه امکان پذیر است.

10
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 .4عملکرد خودرو :
کلیدهای خودرو
کلیدها برای بازکردن درب کابین و برای سوئیچ ابزار و استارت طراحی شده اند.کلیدها دارای یک کد مخصوص بوده و به یک
خودرو خاص محدود میشوند.

موقعیت کلید سوئیچ ابزار
 موقعیت کلید
 – 0همه چیز در این حالت غیرفعال است.با خارج نمودن کلید در این موقعیت سیستم فرمان قفل میشود.
 - ACCقفل فرمان آزادشده -سیستم رادیو و پخش و  ...فعال میشود.
 – ONموقعیت حرکت ،سیستم سوخت رسانی فعال شده.
 – STARTاستارت موتور خودرو

محل کار راننده

.1کلیدهای کنترل روی درب راننده  1115117دریچه تهویه مطبوع و سیستم گرمایش  .1تشخیص دهنده دود  .9پنل کنترلی بخاری درجا (اگر وجود
داشته باشد)  .0تاخوگراف  .1ترمینال گیرنده رادیویی  .4 ....................... .8 ...................... .7جعبه دستکش  . 11کلیدهای کنترل روی درب شاگرد  .11کلید
چراغها  .11غربیلک فرمان  .19پنل ابزار  .10ترمز دستی  .11بخش مرکزی پنل ابزار  .18کلیدهای ترکیبی  .14پنل کنترلی پیش گرمکن  .15پنل کالج
 . 11تعویض دنده (اتوماتیک) و سیستم اینتاردر( ترمز کمکی)  .11پدال ترمز  .11قسمت اتصال دستگاه دیاگ  .19پدال گاز  .10اهرم دنده  .11فندک
18و  . 14سوکت برقی  .15کاور جعبه فیوز  .11ترمینال ایستگاه رادیویی  11و .................................. .11
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صفحه آمپر (نمايشگر ها وکنترل کننده ها)

خوشه ابزار
 .1آمپر دور موتور؛
 .1نشانگر دور موتور ،در حالتهای دور موتور خطرناک به رنگ قرمز درمیاید (اگر سرعت میل لنگ موتور از حد مجاز تجاوز کند)؛
 .1چراغهای هشدار
 .9صفحه اطالعات
 .0سرعت سنج الکترونیکی
 .1اگر حداکثر سرعت وسیله نقلیه از حد مجاز متجاوز گردد نشانگر سرعت سنج به رنگ قرمز در میاید.
حداکثر سرعت بوسیله تولید کننده وسیله نقلیه یا در مرکز خدمات تنظیم میشود.
 .7آمپر فشار سیستم پنوماتیکی (مدار  ، ) 1فشار هوای سیستم پنوماتیکی بین  4تا  kgf/cm2 15میباشد .چراغ هشدار واقع
در هنگام افت فشار هوا در مدار  1به رنگ قرمز در میاید.
در
 .8آمپر فشار سیستم پنوماتیکی (مدار  ، ) 1فشار هوای سیستم پنوماتیکی بین  4تا  kgf/cm2 15میباشد .چراغ هشدار واقع
در هنگام افت فشار هوا در مدار  1به رنگ قرمز در میاید.
در
 ،که در دمای باالمایع خنک کننده به رنگ
 .4آمپر دمای آب در سیستم خنک کاری.نشانگر دمای بیش از حد با عالمت
قرمز درمیاید.
 .15نشانگر سطح سوخت.
چراغ خطر مربوطه در هنگامیکه سطح سوخت در مخزن به  11درصد حجم مخزن برسد به رنگ نارنجی روشن میشود.
 . 11دکمه تغییر شماره کلی کیلومترشمار.اگر دکمه بمدت کوتاه فشرده شود حالت تغییر میکند اما اگر دکمه بیش از  0-1ثانیه
فشرده شود کیلومترشمار دوباره تنظیم میشود.
.11دکمه پیمایش صفحه نمایش
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چراغهای هشدار

سطح پایین مایع در سیستم خنثی سازی
(رنگ  -آبی)

درگیر(فعال)شدن سیستم ترمزدستی (رنگ
قرمز-متناوب)

نقص سیستم تعلیق هوا (رنگ – قرمز)

سوء عملکرد جعبه دنده با کنترل اتومات( رنگ
نارنجی)

فیلتر هوای آلوده (رنگ قرمز)

وضعیت اضطراری (رنگ قرمز)

فعال سازی سیستم ضد لغزش (رنگ –
نارنجی)

فشار روغن (رنگ قرمز)

نقص  EBS/ ABSکشنده (رنگ – نارنجی)

تخلیه باتری ( رنگ – قرمز)

نقص  EBS/ ABSتریلر  /نیمه تریلر (رنگ –
نارنجی)

قفل کابین (رنگ – قرمز)

نور باالی چراغ جلو ( رنگ – آبی)
نشانگر جهت تریلر/نیمه تریلر(رنگ سبز،
متناوب)
درگیر(فعال)کردن قفل دیفرانسیل داخل
چرخ (قفل کن)
نقص موتور (رنگ  -نارنجی)
سوء عملکرد سیستم اگزوز یا موتور (رنگ
نارنجی)
نشانگر سمت راست (رنگ سبز_ متناوب)
نشانگر سمت چپ (رنگ سبز_ متناوب)
نقص سیستم ترمز ( رنگ قرمز)

استفاده از لنت ترمز( رنگ نارنجی)
باز بودن کمربند ایمنی (رنگ قرمز)
اینتاردر (رنگ نارنجی)
افت فشار در مدار یک سیستم ترمز (رنگ قرمز)
افت فشار در مدار دو سیستم ترمز (رنگ قرمز)
دمای خنک کننده اضطراری (رنگ قرمز)
باقی مانده سوخت (رنگ زرد)
فعال شدن جعبه PTO
فعال شدن سیستم جلوگیری از برگشت خودرو
به عقب در سرباالیی
سوء عملکرد غربیلک فرمان (رنگ قرمز)

 توجه :
تعداد المپهای نشانگر بسته به تنظیمات خودرو تغییر می یابد.

نمايش اطالعات
در هر فع ال سازی کلید به وضعیت (وضعیت حرکت ) یک صفحه با لوگو در صفحه نمایش برای دو تا سه ثانیه فعال میشود.
اطالعات بیشتر در مورد وضعیت عملکرد خودرو ،نقص یا اطالعات هشدار در صفحه نمایش ابزار نشان داده میشود.

18
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کنترل سیستم اطالعات
کنترل سیستم اطالعات توسط دکمه های واقع شده روی غربالک فرمان در سمت چپ انجام میشود ( .به کنترل پنل روی صفحه
نمایش مراجعه شود).

کنترل پنل روی صفحه نمایش
 .1صفحه اطالعات
 .1دکمه های کنترل پنل روی صفحه نمایش

 توجه!
از عملکرد سیستم اطالعات فقط در خودروي ثابت (بدون حرکت) که ترمز دستی آن فعال است استفاده کنید.
دسترسی به منو
تایید پیام روی صفحه نمایش
دکمه هایی برای کنترل صفحه اطالعات

حرکت به سمت جلو (انتخاب عملکرد)
حرکت به سمت عقب (انتخاب عملکرد)
خروج از صفحه فعلی  /بازگشت به منوی اصلی

صفحه اطالعات را با دکمه های

یا

عوض کنید.برای ترک صفحه دکمه

14
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بررسی قبل از حرکت
اگر پیام های مربوط به نقص خودرو وجود نداشته باشد ،صفحه حاوی اطالعات نظارت شده در مورد وضعیت عملکرد وسیله نقلیه
روی صفحه نمایش بطور اتوماتیک ظاهر میشود.

 صفحه اصلی

 -1میزان فعلی ولتاژ شبکه داخلی
 -1میزان فعلی فشار روغن موتور
 -1حالت عملکرد جعبه دنده (گیربکس) با کنترل خودکار
 - Nخنثی (خالص)
 – Dدنده برای حرکت رو به جلو
 – Rحرکت معکوس (دنده عقب)
-9زمان فعلی
 -0دمای فعلی هوای محیط
 -1مسافت کل پیموده شده توسط خودرو
-7مسافت روزانه پیموده شده خودرو (قابل تنظیم مجدد)
 -8تعداد دنده های درگیر ،پیام های هشدار(برای جعبه دنده با کنترل خودکار)

 فشار در مدارهاي  3و  4پنوماتیکی -سطح لوسیون خنثی کننده

 -1شاخص فشار هوا در مدار  1سیستم ترمز
 -1شاخص فشار هوا در مدار  9سیستم ترمز
 -1میزان فشار هوا در مدار  9سیستم پنوماتیکی (دیگر مصرف کنندگان)
 -9نسبت سطح لوسیون خنثی کننده ادبلو AdBlue

15
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 صفحه « مشخصات حرکت »
اطالعات صفحه حرکت بطور همزمان با دوباره صفر کردن مسافت پیموده شده روزانه بطور مجدد تنظیم میشوند.

«زمان » – داده های فعلی زمان برای دوره حرکت.
«ساعت موتور» – داده فعلی ساعت موتور برای دوره حرکت.
«سرعت متوسط» – داده های فعلی سرعت متوسط برای دوره حرکت.

«مصرف میانگین » – داده های فعلی میانگین مصرف سوخت برای دوره حرکت.
 صفحه « بار وارده به محور»
صفحه بار محور روی خودرو مجهز به سیستم اندازه گیری بار محور نمایش داده میشود .با انتخاب « اکسل  » 1میتوانید بار محور
را تعیین کنید.

 نور صفحه نمایش
دکمه

را فشار دهید .عالمت در برابر  .............روشن و خاموش میشود.

روشنایی صفحه را با دکمه های
دکمه

و

تنظیم کنید.

را فشار دهید ،روشنایی تنظیم شده صفحه در حافظه ذخیره خواهد شد.

میزان روشنایی
نورصفحه نمایش

11
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صفحه کلید
پنل ابزار

عملکرد سوئیچ ها  /تغییردهنده ها

نشانه

فعال بودن یا نبودن باطری ها
زمانیکه سوئیچ روشن است ،دکمه قفل میشود.
انتخاب حالت ASR
روشن یا خاموش بودن سیستم تهویه
روشن یا خاموش بودن نشانگر هشدار(رنگ قرمز)
فعال بودن یا نبودن قفل کج کننده کابین

سوئیچ هاي روي پنل ابزار

 -1سوئیچ ها  /تغییر دهنده ها
 -1کنترل پنل سیستم گرمایش و تهویه
 -1تغییر دهنده قفل کن

کاربرد سوئیچ ها  /تغییر دهنده ها

نشانه

تعویض یا جدا شدن موتور هیدرولیک ( برای تنظیمات خاص)
تعویض یا جدا شدن جعبه PTO
تعویض یا جداشدن چراغهای فلش(برای تنظیمات خاص
خودرو)
خاموش کردن باتری اظطراری

در راننده /مسافر
کاربرد تغییردهنده ها

سوئیچ در مسافر

ردیف

تنظیم موقعیت آینه عقب بیرونی

1

گرمایش آینه عقب

1

باالبر شیشه در راننده

1

باالبر شیشه در مسافر

9

قفل در راننده  /مسافر

0

روشن/خاموش شدن المپ مطالعه سمت مسافر

1

سوئیچ در راننده

11
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روی شیشه جلوی اتومبیل

کلید های روی شیشه جلوی اتومبیل

کاربرد تغییردهنده ها

ردیف

باز یا بسته بودن دریچه باال

1

روشن یا خاموش بودن چراغ مطالعه راننده

1

روشن یا خاموش بودن روشنایی شبانه

1

روشن یا خاموش بودن نور کابین داخلی

9

روشن یا خاموش بودن نور کابین داخلی.وقتی در باز
است سوئیچ روشن میشود.

0

جای خواب

کاربرد تغییردهنده ها

ردیف

چراغ مطالعه در جای خواب

1

باز یا بسته بودن دریچه باال

1
1

سوئیچ های روی جای خواب

تنظیم زاويه جهت گیری چراغ جلو

تنظیم کننده زاویه جهت گیری چراغ جلو در پانل ابزار واقع
شده ( به تنظیم کننده زاویه جهت گیری چراغ جلو مراجعه
شود).
تنظیم مطابق با بار خودرو انجام میشود.

 موقعیت تنظیم کننده
 – 0خودرو بارگیری نمیشود.
 – 1-3از بارگیری جزئی خودرو تا خودروی بارگیری شده.
زاویه جهت گیری چراغ جلو به طریقی تنظیم میشود که نور چراغ جلو ،رانندگان خو.دروهایی که از مقابل میایند را اذیت نکند.
11
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کلید تعويض کننده نور خودرو
نور خودرو بوسیله تعویض کننده نور روشن و خاموش میشود.قبل از روشن کردن چراغ کلید احتراق را به حالت روشن (حرکت)
بچرخانید.

نماد
0

کاربرد
نشانگر درگیر و فعال بودن چراغهای انتهایی
چراغهای نشانگر ،نور پالک و سوئیچ های روشنایی
نور باال و پایین
نشانگر نور کمکی چراغهای جلو(رنگ سبز)

تعویض کننده نور
 .1تعویض کننده نور  -1.1مراحل تغییر نور

نشانگر چراغ مه شکن عقب (رنگ نارنجی)

چراغهای جلو کمکی در شرايط ديد مناسب و چراغهای مه شکن عقب
 چراغ های روشنایی جلو در شرایط دید نامناسب
قرار دهید.
.1برای روشن کردن چراغ سوئیچ را به موقعیت
.1سوئیچ چراغ را تا موقعیت 1بکشید (به شکل تعویض کننده چراغ مراجعه شود )
وقتی چراغهای جلو روشن شد ،چراغهای نشانگر  LEDبه حالت

در می آید.

 فعال شدن چراغهای جلو کمکی در شرایط دید نامناسب و چراغهای مه شکن عقب
.1برای فعال کردن چراغهای جلو کمکی و چراغهای مه شکن عقب ،سوئیچ چراغ را در وضعیت
.1سوئیچ چراغ را تا موقعیت  1بکشید(.به شکل تعویض کننده چراغ مراجعه شود ).
وقتی چراغهای جلو کمکی و چراغهای مه شکن عقب فعال شدند چراغهای ال ای دی

و

قرار دهید
در سوئیچ روشن میشوند.

 چراغهای خودرو
چراغهای خودرو به طور خودکار زمانی که تجهییزات الکتریکی تریلر /نیمه تریلر به کامیون کشنده وصل میشود ،روشن میگردد.
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نور افکن کوپلر
برای روشن کردن نور افکن قسمت باالی سوئیچ نور افکن واقع در پنل ابزار را روشن کنید .وقتی
نور افکن روشن شد ،چراغ راهنمای LEDدر سوئیچ روشن میشود .برای خاموش کردن نور افکن
قسمت پائی ن سوئیچ نور افکن را فشار را دهید.وقتی نور افکن خاموش شود،چراغ راهنمای LEDدر
سوئیچ خاموش میشود .

چراغهای راهنما فلش
برای روشن کردن فلش ها قسمت باالی سوئیچ واقع در پنل ابزار را فشار دهید.
وقتی فلش ها روشن شد ،چراغ LEDدر سوئیچ روشن میشود
برای خاموش کردن فلش ها قسمت پائین سوئیچ را فشار دهید .وقتی فلش ها خاموش هستند چراغ
 LEDدر سوئیچ خاموش میشود .

سوئیچ ترکیبی:
شماره

سوئیچ ترکیبی

کاربرد

1

نورباال خاموش میشود(.در صورت فعال بودن نور پایین)

1

نور باال روشن میشود(.در صورت فعال بودن نور پایین)

1

چراغ هشدار

9

چراغ نشانگر چرخش به راست

0

چراغ نشانگر چرخش به چپ

1

سیگنال(بوق)

7

برف پاک کن

8

شیشه شور

برف پاک کن ها:
موقعیت تعویض کننده برف پاک کن
(بسته به ترکیب و شکل وسیله نقلیه)

نشانه
ورژن 1

ورژن2

کاربرد
غیرفعال شدن برف پاک کن
در حالت عملکرد میانی
در حالت عملکرد آهسته

فعال کردن برف پاک کن ها
 .1تعویض کننده

حالت عملکرد سریع

10
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شیشه شوی:

فعال نمودن شیشه شوی توسط فشار تعویض کننده ( 1در روی
سوئیچ ترکیبی) صورت میگیرد .هنگامی که دگمه تعویض کننده را
نگهدارید آب از مخزن شیشه شوی به سمت برف پاک کن و شیشه
تزریق خواهد شد.
فعال شدن شیشه شوی
 .1تعویض کننده

درهای کابین:
قفل کردن درب
 حالت قفل شدن و آزاد شدن قفل درب بیرون کابین توسط کلید

هنگام آزاد کردن قفل درب خودرو  ،فقط درب مربوطه توسط کلید
باز می شود
موقعیت های کلید
 .1حالت قفل شدن در  .1حالت آزاد یا باز شدن قفل در

 حالت قفل شدن و آزاد شدن قفل درب از داخل کابین

جهت قفل کردن در از داخل اهرم شماره  1را فشار دهید و جهت باز
کردن مجدد آن دوباره اهرم شماره  1فشار دهید.
در کابین
 .1اهرم

11
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قفل و آزاد شدن قفل درب از داخل کابین توسط کلید ها(روی درب شاگرد و راننده)

 درب های خودرو میتوانند باز و یا قفل شوند توسط کلید هایمربوطه که روی درب های طرفر راننده و شاگرد قرار دارند.
 جهت باز کردن قفل کلید شماره  1را فشار داده که در این صورتچراغ راهنمای  LEDشماره  1شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
 جهت قفل کردن درب از کلید شماره  1استفاده کنید و در اینصورت چراغ چشمکزن  LEDخاموش خواهد بود.

تعویض کننده قفل در
 .1کلید قفل نمودن
 .1کلید آزادسازی قفل در
 .1چراغ نشانگر

 توجه:
در صورتی که در طول رانندگی درب باز باشد یک سیگنال صوتی به صورت متناوب شنیده خواهد شد.

باالبردن و پايین بر شیشه ها (سمت راننده و مسافر)
کابین به باالبر الکتریکی شیشه ها مجهز است.
فعال شدن مکانیزم باالبر و پایین بر شیشه های هر دو طرف (راننده و مسافر) با قرارگیری سوئیچ در موقعیت  ACCصورت میگیرد.
برای باز کردن شیشه های کناری راننده /مسافر تعویض کننده مربوطه
گیرد.
بسته نمودن (باال بردن) شیشه های هر دو طرف توسط فشار کلید مربوط
صورت می پذیرد.

بازنمودن دريچه سقفی کابین
از طریق فعال نمودن کلید مربوط بر روی داشبورد سقفی رخ میدهد.
باز نمودن دریچه سقفی توسط کلید مربوطه

صورت می گیرد.

بسته شدن دریچه سقفی کابین توسط کلید مربوطه

صورت می پذیرد.
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پرده ايمنی دريچه سقفی کابین
دریچه سقفی به پرده ایمنی مجهز شده است .برای بستن پرده ایمنی باید آن را بیرون کشیده و بوسیله ثابت کننده آن را ثابت
کنید.

پرده ایمنی
 .1پرده ایمنی
 .1وسیله ثابت نمودن پرده ایمنی (محافظ)

آينه های ديد عقب خارج کابین
توصیه میشود که آینه های دید عقب خارج کابین را قبل از هر بار رانندگی بررسی کنید.

آينه های ديد عقب خارج کابین:
فعال نمودن مکانیسم حرکت آینه های دید عقب خارجی بصورت برقی میباشد.
موقعیت آینه های دید عقب خارج کابین
 .1قرارگیری کلید(سوئیچ) در موقعیت ON
 .1انتخاب آینه های دید عقب (سمت چپ و راست) توسط تعویض کننده
مربوطه صورت میگیرد.
 .1تغییر موقعیت آینه ها با فشار کلید مربوطه به سمت جلو و عقب صورت
میگیرد( کلیدهای کنترلی روی درب کابین)

تعویض کننده موقعیت آینه دید عقب خارج کابین

سیستم گرمکن آينه ها:
 -1فعال شدن سیستم گرمکن آینه
-1غیرفعال شدن سیستم گرمکن آینه
 -1چراغ نشانگر
حالت فعال شدن سیستم گرمکن آینه توسط روشن شدن چراغ نشانگر مربوطه
و حالت خاموش شدن سیستم گرمکن آینه با خاموش شدن چراغ نشانگر
مشخص میشود.

18
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تنظیم موقعیت صندلی راننده
 تنظیم موقعیت صندلی راننده توسط سیستم تعلیق بادی مربوطه
 .1قسمت پشت سری
.1کمربند ایمنی
 .1بازوهای قابل تنظیم صندلی (دسته صندلی قابل تنظیم)
 .9تنظیم کننده عمق بالشتک صندلی
 .0تنظیم کننده طولی بالشتک صندلی
 . 1اهرم کنترل دمپر طولی
 .7گرمکن صندلی
 .8تنظیم کننده زاویه شیب پشت صندلی
 .4تنظیم کننده گودی پشت صندلی
 .15تنظیم کننده گودی پشت صندلی
 .11تنظیم ارتفاع صندلی
 .11دگمه پایین برنده صندلی(دگمه خالصی ارتفاع صندلی)
 .11تنظیم کننده حالت سفتی صندلی
 .19اهرم تنظیم حرکت صندلی به سمت جلو و عقب

 تنظیم موقعیت صندلی مسافر(شاگرد)
 .1کمربند ایمنی
 .1دسته تنظیم پشتیبانی کمری
 .1دسته صندلی قابل تنظیم
 .9دگمه کرمکن صندلی
 .0اهرم تنظیم زاویه قسمت پشت صندلی
 .1دکمه تنظیم ارتفاع صندلی
 .7تنظیم طولی قسمت بالشتک صندلی
 .8اهرم تنظیم موقعیت طولی صندلی(سمت جلو و عقب)
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بستن کمر بند ايمنی :
-1زبانه کمربند
-1قفل
-1زبانه کمربند

به آرامی کمربند را از قسمت مربوطه کشیده وضامن  ،آن را
در قفل مربوطه قرار می دهیم :
جهت باز نمودن کمر بند ایمنی شستی مورد نظر قفل را
فشار می دهیم تا ضامن کمر بند آزاد شود.

 سیستم اخطار بسته شدن کمر بند ایمنی
سیستم اخطار بسته بودن کمربند ایمنی (به صورت چراغ نشانگر روی برد جلو)در صورت بسته نبودن مکربند روشن خواهد ماند
.در صورت روشن نمودن خودرو جهت حرکت و عدم بسته شدن کمربند ایمنی ،سیستم هشدار به صورت سیگنال شروع به عمل
می کند .

تختخواب (جای خواب ) بااليی
به آرامی کمربند را از قسمت مربوطه کشیده وضامن  ،آن را
در قفل مربوطه قرار می دهیم :
جهت باز نمودن کمر بند ایمنی شستی مورد نظر قفل را
فشار می دهیم تا ضامن کمر بند آزاد شود.
کمربند نگه دارنده جای خواب باال
-1دکمه قفل نگه دارنده ضامن کمربن

 نصب گارد محافظ جاي خواب

برای نصب گارد محافظ جای خواب ،قالب گارد محافظ را
حلقه چشمی مربوطه آویزان می کنیم.
-1جای خواب باال را باز نموده و نگه می داریم
-1ضامن کمربند نگه دارنده جای خواب را در قفل مربوطه
قرار داده فیکس می نماییم.

نصب گارد محافظ جای خواب
-1قالب گارد محافظ -1حلقه چشمی

15
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جای خواب سفری پائین:
 تنظیم نمودن جای خواب سفری پائین به حالت فعال و قابل استفاده
-1جای خواب را بع آرامی بلند کنید و کمر بند نگه دارنده
سه را از قالب چهار جدا کنید (شکل تثبیت تختخواب
سفری مراجعه شود ).
-1تخت سفری پائین را پائین بیاورید
-1گیره الستیکی یک را روی گیره ایمنی دو تثبیت کنید ،
تخت خواب پائین ثابت است .
-9کمربن نگهدارنده سه را به قسمت پشتی بااستفاده از نوار
حلقه وقالب ببندید .

تثبیت تخت خواب پائین
.1گیره الستیکی .1گیره ایمنی
.1کمر بند نگه دارنده .9قالب

 تثبیت تخت خواب سفري
.1گیره الستیکی یک را پائین بکشید واز گیره ایمنی دو جدا کنید
.1کمربند نگهدارنده سه را از دیوار عقبی جدا کنید .
.1تخت خواب سفری را بلند کنید .
.9کمربند نگهدارنده سه را بکشید و آن را روی طرف پائین تخت خواب سفری ثابت کنید.

 نصب گارد محافظ
قبل از شروع صفر  ،قالب یک گارد محافظ را روی حلقه
چشمی دو در سقف کابین ثابت کنید (.به شکل گارد محافظ
مراجعه شود)
مونتاژ یا جدا سازی کمربند ممنوع است در مواردی که بند
کثیف شد آنها را با مواد شوینده بشوئید.
در صورت آسیب جدی کمربند(فرسودگی بندها،بریده شدن
،نقص در کشیده شدن بندها) همچنین در عملکرد های
بحرانی در تصادف جاده،کمربند باید با کمربند دیگری از
همان مدل تعویض شود.

نصب گارد محافظ
.1قالب
 .1گارد محافظ حلق چشمی

11
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تنظیم فرمان:
موقعیت فرمان براساس ارتفاع و شیب تنظیم میشود .مکانیزم تنظیم با سیستم بادی وخالصی قفل انجام میشود.

 تنظیم موقعیت فرمان

.1وسیله نقلیه را متوقف کنید
.1ترمز دستی را در گیر کنید
.1قسمت پائین سوئیج قفل/بازکردن قفل فرمان را فشار
دهید( .به شکلد سوئیج قفل /باز کردن قفل فرمان مراجعه
شود).ستون فرمان قفل نیست .
.9موقعیت فرمان را با توجه به ارتفاع وشیب تنظیم کنید.
.0بخش باالیی سوئیج تنظیم موقعیت فرمان را فشار
دهید.ستون فرمان قفل میشود.

نصب گارد محافظ جای خواب
-1قالب گارد محافظ -1حلقه چشمی

اگر مکانیزم قفل ستون فرمان تقریبا 15ثانیه قفل شده باشد ،بعد از خالص شدن قفل فرمان بطور خودکار قفل میشود.

 توجه !
فرمان را در حین حرکت تنظیم نکنید و گرنه کنترل خود را بر روی وسیله نقلیه از دست خواهد داد.
تنظیمات فقط در حالت ایستاده با درگیر کردن ترمز دستی انجام میشود .

کنترل سیستم تهويه مطبوع
دريچه های تهويه
جهت جریان هوا بوسیله در یچه های واقع بر درهای کابین و
پنل ابزار تنظیم میشود
(به شکل دریچه های تهویه مراجعه شود).
 باز کردن –چرخ طیار 1را به سمت باال بچرخانید.
 بستن -چرخ طیار 1را به سمت پائین بچرخانید
 تنظیم –دریچه تهویه را بوسیله دسته 1به موقعیت
الزم بچرخانید.

دریچه های تهویه
-1دسته تنظیم -1چرخ تنظیم
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صفحه ابزار سیستم تهويه مطبوع:
با استفاده از تعویض کننده ها روی پنل ابزار می توانید سیستم
تهویه مطبوع را تنظیم کنید:توزیع هوا ،دمای هوا وجریان هوا

 توجه
مواردی که سیستم تهویه نقص داشته باشد توصیه میشود تهویه را
روشن نکنید.
مراحل تعمیر ونگهداری وتغیرر اجرای خراب سیستم تهویه مطبوع
توسط متخصصان آموزش دیده در بخش خدمات انجام میشود.
پنل ابزار سیستم تهویه مطبوع
.1سوئیج تهویه .1سوئیج پنکه
 .1تنظیم کننده توزیع هوا

.9تنظیم کننده دما

 توزیع هوا درون کابین:
موقعیت تنظیم کننده توزیع هوا
کاربرد

نشانه

تامين هوا به شيشه جلو وپنچره هاي جانبي
تامين هوا به شسشه جلو
تامين هوا به.....وهمچنين ودريچه هاي مياني وكناري
تنظیم کننده توزیع هوا

تهويه مستقيم از طريق دريچه هاي مركزي وكناري

 تنظیم دما
برای افزایش دما ،تنظیم کننده دما را به راست بچرخانید و
برای کاهش دما آن را به چپ بچرخانید.
توصیه می شود تنظیم کننده دما حداقل یک یا دو بار در
ماه برای حغظ قابلیت اطمینان کارکرد آن به کار گرفته می
شود .

11
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 تنظیم جریان هوا


موقعیت هاي سوئیج پنکه در حالت پنکه در حالت تصفیه
هوا

 -0حالت تصفیه هوا فعال است
 :4-1تنظیم سرعت جریان هوا


موقعیت هاي سوئیج پنکه در حالت هواي تازه

-0پنکه غیر فعال است
:3-1گرمایش /تهویه /خنک کننده
:4یخ زدایی شیشه ها/تهویه/خنک کننده

سوئیج پنکه
-1حالت تصفیه هوا -1حالت هوای تازه

چند مثال جهت آشنايی بیشتر با تنظیمات:
حالت هوای تازه:
در صورت مه آلوده شیشه ضروری است سریعا فن را برای هوای تازه روشن کنید.

حالت تصفیه هوا :
در دمای کم بسیار باالی محیط می توانید حالت تصفیه هوا را مختصر فعال کنید .در این حالت هوای بسته داخل کابین تغییر
می کند.

فعال کردن حالت تصفیه هوا :

.1سوئیج فن را در موقعیت  1-9قرار دهید
.1تنظیم کنندها را همانطور که در شکل حالت تصفیه هوا نشان
داده قرار دهید .
.1شیشه های جانبی و در یچه های تهویه را ببوشانید.

 توجه!
توصیه میشود حالت تصفیه هوا به مدت کوتاه به کار ببرید زیرا
ممکن است شیشه ها تا رشوند .الزم است هر چه سریعتر حالت
هوای تازه را فعال کنید .

19

حالت تصفیه هوا

دفترچه راهنمای کامیون کاماز 0945

فعال کردن حالت تصفیه هوای درون کابین :

.1تعویض کننده ها وتنظیم کنندها را همانگونه که در شکل تعویه
کابین نشان داده نصب کنید.
.1دریچه تهویه روی سقف ودریچه های تهویه را باز کنید

تهویه درون کابین

فعال کردن حالت گرمايش درون کابین :

.1تعویض کننده و تنظیم کننده را همانگونه که در شکل گرمایش
کابین نشان داده شده تنظیم کنید.
.1دریچه های تهویه را باز کنید.
.1اگر نیاز باشد ،گرمایش مستقل کابین را روشن کنید.

گرمایش درون کابین

يخ زدايی شیشه جلو :

.1تعویض کننده و تنظیم کننده ها را هما نگونه که در شکل
برفک زدایی شیشه جلو نشان داده شده  ،تنظیم کنید .
.1دریچه های تهویه را ببندید
.1اگر نیاز باشد ،گرمایش خودکار کابین را روشن کنید .

گرمایش درون کابین

10
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تهويه مطبوع:
تهویه مطبوع دمای هوای ورطوبت را در داخل کابین وسیله نقلیه تنظیم می کند.

 توجه !
سیستم تهویه مطبوع فقط زمانی که موتور روشن است کار می کند.
برای عملکرد نرمال کمپرسور تهویه مطبوع ،ضروری است حداقل ماهی یک بار آن را به مدت  15دقیقه روشن کنید .
توصیه می شود در فصل سرد تهویه مطبوع را به مدت  0-15دقیقه در اتاق گرم روشن کنید .این روغن کاری درونی با روغن
تزریق شده در سیستم ،مانع خشک شدن و خوردگی آن میشود.
تهویه مطبوع باید (یکبار در  1-1سال) شارژ شود.شارژ کردن تهویه مطبوع در مرکز خدمات تخصصی انجام میپذیرد.

 فعال کردن سیستم مطبوع

 .1بخش باال سوئیچ تهویه مطبوع را فشار بدهید LED.آن (رنگ قرمز) روشن میشود.
 .1تنظیم کننده دما را در دمای مورد نیاز قرار دهید.

 خاموش کردن تهویه مطبوع
بخش پائین سوئیچ تهویه مطبوع را فشار دهید.نور  LEDآن خاموش میشود.

 خنک کننده هوا
برای مدت کوتاه خنک کننده در حالت تصفیه هوا،تهیه مطبوع را روشن وتنظیم کنیده ها
را تنظیم کنید هما نگونه که در شکل خنک کننده در حالت تصفیه هوا نشان داده شده
است .خنک کننده در حالت تصفیه هوا منجر به کمبود اکسیژن در داخل کابین میشود.
 زمانی که خنک کننده باید از مورد نیاز باشد حالت را به هوای تازه تغیر دهید.
 - تهویه مطبوع را روشن کنید .
 - دریچه های تهویه را ببندید.
- پره های تهویه را باز کنید.

خنک کردن در حالت چرخش هوا

 خنک کننده هوا
.1تعویض کننده وتنظیم کننده ها را طبق شکل خشک کردن هوا تنظیم کنید.
.1تهویه مطبوع را روشن کنید.
.1دریچه های تهویه را ببندید .
.9پره های تهویه را ببندید.

خشک کردن هوا

11
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بخاری درجا:
در برخی خودروهای خاص  ،بخاری در جا نصب شده است.
بخاری درجا به طور خودکار و اتوماتیک میزان درجه حرارت
داخل کابین را تنظیم می نماید.
نحوه فعال نمودن ،غیر فعال نمودن وتنظیم میزان
درجه حرارت بخاری درجا توسط کلید های مربوطه
درکنسول باالیی انجام می شود.
همچنین سوئیچ کنترل بخاری درجا در قسمت جای خواب
سفری نیز تعبیه شده است.

-1پنل کنسول بخاري درجاي کابین

 توجه !
قبل از رفتن به مناطق خطرناک (ایستگاه سوخت زنی ،کارخانجات و فرآورده های نفتی )...بخاری درجا بایستی غیر فعال و خاموش
شود.

در یک خودرو حاوی تانکر حمل کاالی خطرناک بخاری
درجا به صورت اتوماتیک غیر فعال می شود.

سوئیچ ها کلیدهاي جاي خواب سفري
-1سوئیج هاي کنترل بخاري درجا در قسمت جاي خواب سفري

نور داخلی کابین:
 انواع روشنایی:
 نور کابین چراغ مطالعه نور شبانهتمام نورها فعال هستند و مستقل از یکدیگر تنظیم شده اند.

17
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روشن یا خاموش بودن نور داخلی کابین:

 .1فعال شدن نور شبانه
 .1فعال شدن چراغ مطالعه راننده
 .1فعال شدن نور داخلی
 .9فعال شدن حالت خودکار نور داخلی کابین ،وقتی در باز
است روشن میشود.
با تغییردهنده ها در حالت خنثی (خالص) چراغ خاموش
است.



سوئیچ هاي روي برف پاک کن

فعال بودن یا نبودن چراغ مطالعه در سمت مسافر:

 .1روشن شدن چراغ مطالعه سمت مسافر
 .1خاموش شدن چراغ مطالعه در سمت مسافر

کلید هاي روي درب مسافر(شاگرد)



چراغ مطالعه روي جاي خواب (روي دیوار کناري کابین):

روشن – قسمت باالی چراغ مطالعه را فشار دهید.
خاموش – قسمت پایین چراغ مطالعه را فشار دهید.
چراغ مطالعه روي جاي خواب

 چراغ مطالعه در دیوار پشتی کابین:

المپ برای مطالعه ،روی دیوار پشتی کابین
 .1روشن یا خاموش بودن چراغ

18
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سوکت های الکتريکی:
سوکت های الکتریکی (24ولتاژ ) A10 /در بخش مرکزی
پانل ابزار و در طرف مسافر واقع شده است(.به سوکت های
الکتریکی و فندک مراجعه شود) .بار در هر نوع سوکت
الکتریکی نباید بیش از  195ولت باشد.
سوکت های الکتریکی  12ولت  10 /آمپر در پنل ابزار در
طرف مسافر قرار دارد .بار روی چنین سوکت الکتریکی نباید
بیش از  185ولت باشد .سوکتهای الکتریکی  11ولت10 /
آمپر نیروی مورد نیاز تجهیزات الکتریکی با ولتاژ  11ولت
(گیرنده رادیویی ،ایستگاه رادیویی) را تامین میکند.

سوکت های الکتریکی و فندک
 -1سوکت الکتریکی 19ولت15/آمپر در بخش مرکزی پنل ابزار
 -1سوکت الکتریکی 19ولت15/آمپر از سمت مسافر
 -1سوکت الکتریکی 11ولت10/آمپر ؛
 -9فندک

فندک:
برای فعال کردن فندک کلید جرقه(سوئیچ) را در حالت «  » ACCقرار دهید .فندک را فشار دهید( .به شکل سوکتهای
الکتریکی و فندک مراجعه شود).
اگر سیلیکون داغ شد فندک بطور خودکار خارج میشود .فندک داغ را فقط با دسته بگیرید.

مبدل ولتاژ:
قبل از روشن کردن تجهیزات الکتریکی با ولتاژ  11ولت ضروری است که مبدل ولتاژ روشن شود تا سوکت الکتریکی به
 11ولت تغییر یابد.
برای فعال کردن مبدل ولتاژ  ،سوئیچ مبدل ولتاژ را که در پنل ابزار در قسمت باالی آن قرار دارد فشار
دهید.چراغ ( LEDرنگ سبز) روشن میشود.
برای خاموش کردن مبدل ولتاژ قسمت پایین سوئیچ را فشار دهید .چراغ  LEDآن خاموش میشود.

پايانه خروجی برای (نیرو/برق) ايستگاه راديويی:
برای اتصال ایستگاه رادیویی به شبکه خودرو ،در کنسول باالیی پایانه برق  11ولت (سیم
قرمز – سفید – پایانه « ، »+سیم خاکستری – پایانه « ) »-فراهم میشود.
قبل از تعویض ایستگاه رادیو با ولتاژ  11ولت باید مبدل ولتاژ را فعال کرد.
پایانه برای اتصال ایستگاه رادیویی

14

دفترچه راهنمای کامیون کاماز 0945

زير سیگاری:

نصب زیر سیگاری در کابین امکانپذیر است.
برای باز کردن زیر سیگاری دسته را در سمت پیکان (فلش)
بکشید تا بایستد(.به تصویر زیر سیگاری مراجعه شود).دکمه
خالصی را فشار دهید ،آن را بسمت پایین نگه دارید و
زیرسیگاری را بطور کامل بیرون بکشید.

زیرسیگاری
 -1دکمه خالصی
 -1زیرسیگاری

تشخیص دهنده دود:

تشخیص دهنده دود در صورت انباشتگی دود در کابین هشدار میدهد .تشخیص
دهنده با شناسایی ذرات دود سیگار  ،گرد و غبار یا گاز اگزوز فعال
میشود.تشخیص دهنده دود باالی در راننده واقع شده است(.به تشخیص دهنده
دود مراجعه شود) .اصوات هشداربعنوان یک سیگنال ضربان دار.سیگنال صوت
با فشار کوتاه دکمه عملیات روشن میشود.از لحظه فشار دکمه هشدار دود بمدت
 15دقیقه تقریبا" غیرفعال میشود.وقتی سیگنال تقریبا" هر  95ثانیه خاموش
میشود یک صوت کوتاه بصدا درمیاید.

تشخیص دهنده دود
 -1دکمه عملیاتی  -1دکمه خالصی

 کنترل کارکرد سیستم تشخیص دود:
-

توصیه میگ ردد قابلیت اطمینان تشخیص دهنده دود را هفته ای یکبار بررسی کنید .دکمه عملیاتی را فشار دهید و آن
را بمدت  0الی  15ثانیه بسمت پایین نگه دارید.اگر تشخیص دهنده نقص نداشته باشد سیگنال بصدا درمیاید.از لحظه
فشار دکمه  ،هشدار دود تقریبا" برای  15دقیقه غیرفعال میشود.

-

زمانیکه باتری خالی میشود یک سیگنال کوتاه تقریبا" بمدت  95ثانیه بصدا درمیاید.برای بکار افتادن تشخیص دهنده
دود  ،باتری را تعویض کنید.
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تاخوگراف ديجیتالی:
در قفسه باالی شیشه جلوی خودرو یک تاخوگراف دیجیتالی نصیب
میشود.
تاخوگراف دیجیتالی – وسیله کنترل فنی ،مخصوص ثبت ،ذخیره،
نمایش ،چاپ داده های حرکت ،کار و استراحت راننده (به دفترچه
راهنمای تولیدکننده تاخوگراف مراجعه شود).
تاخوگراف برای استفاده یک یا دو راننده طراحی شده است.
سازندگان خودرو تاخوگراف را موقتا" در طول نصب آن مهر(پلمپ)
میکنند.
عالوه بر این ،بعد از تنظیمات تاخوگراف ،کارگاه ،انجام فعالیتهای نصب،
بررسی ،تعمیر و نگهداری تاخوگراف ،مهر (پلمپ) آن.

قفسه روی شیشه جلو
 -1تاخوگراف دیجیتالی

جعبه داشبورد و محفظه ها:
حمل اجناس سنگین در محفظه ها توصیه نمیگردد.

 توجه !
بمنظور جلوگیری از آسیب به افراد بخاطر افتادن وسایل به هنگام ترمز،تمام محفظه ها و داشبورد و بخش های اضافی باید در
طول حرکت بسته و قفل باشند.

پايانه جهت دريافت برق گیرنده راديويی:
در خودروها کنسول فوقانی برای نصب گیرنده رادیو با ولتاژ درونی
 19ولت (ضبط رادیو ،سیستم چندرسانه ای) فراهم شده است .برای اتصال
گیرنده رادیو به شبکه خودرو و بلندگوها پایانه در کنسول فوقانی با
استاندارد ایزو  15987تعبیه شده است.

پایانه  ،استاندارد ایزو 15987

 توجه!
اتصال گیرنده رادیویی با ولتاژ ورودی  11ولت ممنوع است زیرا موجب نقص گیرنده رادیویی میشود.
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سرويس پاسخ اضطراری واحد تماس (:) ERA-GLONASS
وسايل کاربردی و کنترل:
سرویس پاسخ اضطراری واحد تماس برای موارد ذیل طراحی شده است:
 انتقال حداقل داده ها با توصیف وسیله نقلیه موتوری ،محل آنها – زمان و جهت حرکت. تماس اپراتور خدمات اضططراری با بلندگوی بلند بوسطیله فشردن دکمه اضطراری  SOSدر حوادث ترافیک جاده ای ومواقع اضطراری.
اتصال از طریق شبکه تلفن همراه با رعایت استانداردهای  GSM/ UMTSاست.
مختصات محل وسیله نقلیه موتوری با استفاده از سیگنال های سیستم جهانی ماهواره ای (  ) GLONASSیا GLONASS
همراه با  GPSمحاسبه می شود.
اگر بوسیله مودم صدا داده ها انتقال پیدا نکرد وسیله تماس سرویس خدمات اضطراری آن را با وسیله  SMSانجام خواهد داد.
وسیله تماس سرویس خدمات اضطراری شامل اجزاء ذیل می باشد:
 ERA-GLONASS BLOCK دو بلوک رابط کاربری واقع در پنل ابزار ( شکل بلوک رابط کاری را ببینید ): بلوک بلندگو واقع در کنسول فوقانی یا باالی در طرف راننده: آنتن  GLONASS / GPSواقع در پنل ابزاردر شب هنگام روشن شدن چراغ های نشانگر ،دکمه های بلوک رابط کاری به رنگ سبز روشن می شود.

 توجه!
-

کارکرد ایمن واحد تماس سططرویس خدمات اضطططراری در دمای
محیط منفی  90درجه تا مثبت  80درجه سانتی گراد است.
این واحد فقط در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد.
استفاده از واحد تماس خدمات اضطراری در طول حرکت و بدون
ضرورت شدید ممنوع است.
مجزا کردن و تعمیر واحد خدمات اضطراری فقط در مرکز خدمات
انجام می شود.

در خودروهای مجهز به واحد تماس خدمات پاسخ اضطراری ،گیرنده رادیو
باید عملکرد » ( «MUTEبی صدا ) باشد.
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حالت های عملیاتی:
وقتی کلید احتراق روشطن می شطود چراغ های کلید اضطراری » ( «SOSبه رنگ قرمز ) به مدت  0تا  1ثانیه روشن می گردد و
خاموش می شطود .اگر خطایی در سطیسطتم تماس سطرویس پاسطخ اضطراری در  15تا  15ثانیه رخ دهد ،دکمه اضطراری SOS
روشطن می شطود و تا زمان رفع عیب یا تا وقتی کلید احتراق در وضعیت » «0است ،روشن باقی می ماند .برای رفع عیب به مرکز
خدمات مراجعه کنید.
روشطن شدن دکمه اضطراری  SOSبه طور مداوم می تواند به علت عدم وجود سیگنال های ماهواره ای GLONASS/ GPS
باشد .اگر خودرو در مکان هایی باشد که دسترسی مستقیم به ماهواره بسته باشد ( در تونل ها ،زیر پل ها و  ) ...آن عیب محسوب
نمی شود .بعد از حرکت خودرو به مکان هایی که دسترسی مستقیم به ماهواره داشته باشند چراغ خاموش می شود.
واحد تماس سططرویس پاسططخ اضطططراری خاموش اسططت اگر از لحظه چرخاندن کلید احتراق به وضططعیت » «0کمتر از  71سططاعت
نگذشطته باشطد ( .در حالت خاموش ،سطیسطتم به فشطردن دکمه  SOSتماس اضطراری پاسخ نمی دهد و دکمه  SOSتماس
اضطراری روشن نمی شود.

 تماس اضطراري »«SOS
تماس اضططراری زمانی است که کلید احتراق در وضعیت » «ONیعنی روشن باشد یا از لحظه آخرین غیرفعال بودن آن بیش از
 71ساعت نگذشته باشد.
برای تماس اضطططراری باید پوشططش حفاظتی را بردارید ،دکمه اضطططراری » «SOSرا فشططرده و آن را به مدت  1ثانیه نگه دارید.
روشن شدن دکمه تماس اضطراری  ( SOSرنگ قرمز ):
 هنگام تماس با اپراتور مراکز خدمات اضطراری شروع به چشمک زدن می کند. در طول تماس به طور مداوم روشن است ،حداقل ارتباط داده ها ،ارتباط صوتی با اپراتوردر ابتدای ارتباط صططوتی ،اگر آن قبل از لحظه تماس اضطططراری کار کند ،باز تولید صططوتی گیرنده رادیو ( ضططبط کننده رادیو یا
سیستم چند رسانه ای با عملکرد » «MUTEمتوقف می شود.
کنسطل کردن تمام دسطتی بیش از حد در لحظه شطماره گی ری به اپراتور سطرویس پاسخ اضطراری انجام داد ( .دکمه اضطراری
 SOSبه رنگ قرمز چشمک می زند ).
برای این منظور الزم است دکمه اضطراری » «SOSرا فشرده و به مدت  1ثانیه نگه دارید .چراغ روشن می شود.

حرکت وسیله نقلیه:
الزامات ايمنی:
 .1تمامی نواقصات مشاهده شده وسیله نقلیه در طول بازرسی باید مرتفع گردد.
 .1زمان شروع بکار موتور ،احتیاط های ایمنی ذیل را در نظر بگیرید :ابتدا اطمینان حاصل کنید زمانیکه اهرم چرخ دنده در حالت
خنثی (خالص) قرار دارد و در جعبه دنده با کنترل اتوماتیک خنثی ،سیستم ترمز دستی درگیر است.
 .1موتور را در محیط بسته با تهویه ضعیف گرم نکنید.
 . 9موتور و پیش گرمکن را تمیز و در شرایط کاری خوب نگه دارید.کارتل موتور روغنی و نشت سوخت ممکن است موجب آتش
سوزی شود.
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 . 0فراموش نکنید سوخت دیزلی و بخارات آن سمی و قابل اشتعال است.اقدامات ایمنی و مقررات ایمنی آتش را مشاهده کنید.از
تماس سوخت دیزلی با پوست یا لباس خود یا بخارات سوخت دیزلی با مجرای تنفسی اجتناب کنید.
 . 1در صورت اشتعال سوخت دیزلی ،شعله باید با خاک ،شن و ماسه  ،نمد یا پارچه بوم پوشانده شود و از کپسول آتش نشانی
استفاده کنید .پوشاندن سوخت مشتعل با آب شدیدا" ممنوع است.
 .7موتور را در حال کار کردن روغن کاری یا تمیز نکنید.
 . 8زمانیکه موتور کار میکند هرگونه اقدام یا کاری در قسمت فن سیستم خنک کننده ممنوع است.
 .4سرپوش مخزن انبساط موتور بیش از حد داغ را باز نکنید و صبر کنید تا موتور خنک گردد.
 .15بخاطر داشته باشید مایع خنک کننده موتور و مایعات مورد استفاده در درایو کالج سمی هستند و باید با احتیاط کفی با آن
برخورد شود.
 .11قبل از شروع حرکت اطمینان یابید که بطور ایمن قفل شده است.
 .11در سرازیری دنده را در جعبه دنده غیرفعال نکنید و برای جعبه دنده مکانیکی  ،پدال کالج را فشار ندهید.
 .11اگر میله های گشتاور تعلیق عقب شل بسته شده باشند مانع حرکت وسیله نقلیه میشوند.
 .19اگر گردش کلی در سیستم کنترل فرمان بیش از  10درجه باشد مانع استفاده از وسیله نقلیه شوید.
 .10عملکرد با مسیر ورودی بی وقفه منجر به نقص نا بهنگام موتور میشود.بطور منظم لوله های پالستیکی و لوله های هوا را برای
یکپارچگی بررسی کنید ،همچنین قابلیت اتصاالت را بررسی و نشت در مسیر را رفع کنید.
 .11نیمه تریلر را با سیستم برق و ترمز منفصل و معیوب استفاده نکنید.
 .17وسیله نقله را با محموله ای که قفل نشده نرانید.
 .18زمانیکه افراد بین کامیون و نیمه تریلر هستند از حرکت خودداری کنید.
 .14اگر وسیله نقلیه بدون خرک یا پایه فقط باال برده میشود تعویض چرخ های آن ممنوع است.
 .15قبل از انجام جوشکاری الکتریکی  ،الزم است عملیات ذیل روی وسیله نقلیه تکمیل گردد :
 باتریهای ذ خیره سازی باید بوسیله سوئیچ کنترل از راه دور قطع شوند. ترمینال ها را از سرپوش باتری جدا کنند. سیم هارا از تمام خروجی های آلترناتور (مولد) حذف کنید واگر اتصالی وجود دارد قطع کنید. کلیه اتصاالت را از تمامی  ECUSکه روی وسیله نقلیه نصب شده اند قطع کنید :موتور وسیله نقلیه  ،سیستم ترمز (، EBS ، ) ABSسیستم تسویه دود اگزوز  ،تعلیق هوا  ،جعبه دنده  ،تجهیزات الکتریکی و غیره ( اگر باشد ) .
 هنگام جوشکاری روی شاسی  ،اتصاالت ارتباطی به کابین را قطع کنید  .در چنین مواردی قطع اتصاالت واحدهای الکتریکی(برق) کابین ضروری نیست .
 ماشین جوش بدون ترمینال باید فورا در مجاورت منطقه جوش نصب شود . هنگام جوشکاری روی کابین  ،سیم اتصال را فقط به کابین وصل کنید و هنگام جوشکاری روی شاسی وسیله نقلیه  ،فقط بهشاسی وصل کنید .
 جوشکاری روی اجزای سیستم تهویه ( اگر وجود دارد ) یا در مجاو رت آن ممنوع است  ،زیرا سیستم گرمایشی ممکن استموجب نقص یا انفجار آن گردد .
 اتصال رسانه های زمین به هر گونه سنسور  ،موارد سیم کشی یا به موتور مدول کنترل الکتریکی که روی موتور تنظیم شده ،ممنوع است .
 قرار دادن یک کابل جوشکاری به موازات سیم کشی وسیله نقلیه به شدت ممنوع است . انجام کارهای جوشکاری روی موتور یا اجزای نصب شده روی موتور پیشنهاد نشده است . .11باتری های فنری محفظه ترمز روی وسیله نقلیه را جدا نکنید  .آن باید با استفاده از وسایل جانبی ویژه در کارگاه انجام گیرد.
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امکان انجام رانندگی با شرایط ذیل وجود دارد :
 هنگام نزول در بخش افقی جاده و هنگام صعود در بخش افقیجاده  ،شیب جاده نباید بیش از  8درصد شود .
 هنگام صعود در بخش افقی جاده و هنگام نزول در بخش افقیجاده  ،شیب جاده نباید بیش از  4درصد باشد .
زوایای انعطاف پذیری

الزامات ايمنی در طول عملکرد وسیله نقلیه با سیستم های الکترونیکی:
 – 1اطمینان یابید که باتری ها زمان تعمیر یا تعویض سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه قطع شده باشند.
 – 1ارتباط اتصاالت الکترئنیکی به مدول کنترل قبل از اینکه فرایند نصب سیستم تمام شود  ،شدیداً ممنوع است .
 – 1فراهم کردن مستقیم ولتاژ روی ترمینال های مدول کنترل شدیداً ممنوع است .
 – 9اندازه گیری ولتاژ در سیستم باید فقط به وسیله ابزار اندازه گیری مناسب انجام گیرد ! مقاومت درونی دستگاه اندازه گیری
نباید کمتر از  15 momباشد .
 – 0اتصاالت مدول کنترل الکتریکی قطع می شود و تنها زمانی که استارتر و کلید ابزار دقیق در موقعیت ( )0قرار دارد وصل می
شود .
 – 1استفاده از وسیله نقلیه زمانی که مقاومت مدار بین باتری منفی و اتصال مدول الکتریکی بیش از  1 omاست  ،ممنوع می
باشد .
 – 7در طول رنگ  ،ممکن است اجزای الکترونیکی سیستم در یک محفظه خشک کن برای مدت کوتاهی ( تا  15دقیقه ) تا 40
درجه سانتی گراد اما در دمای  80درجه سانتی گراد تا دو ساعت حرارت ببیند  .در این وضعیت اطمینان یابید که باتری های
ذخیره سازی را قطع کنید .
 – 8اطمینان یابید فیوزها  ،المپ هشدار را تعویض کنید و کابل ها و دیگر وسایل ارتباطی را فقط با برق ( باتری های ذخیره ساز
) قطع کنید  .موکداً فیوز را با همان رتبه به کار برید بجای آن که آن را تعویض کنید.
 – 4مدار کوتاه مدول کنترل الکتریکی که منجر به  ..........یا ترمینال مثبت منبع برق می شود غیر قابل قبول است .
 – 15باز و بسته کرد ن اتصال مدول کنترل زمانی که منبع برق روشن است غیر قابل تحمل ( دشوار ) است .
 – 11لمس کردن خروجی (پریز)  ECUبرای جلوگیری از تغییر شکل خروجی ها و آسیب عناصر  ECUبوسیله تخلیه
الکترواستاتیک ممنوع است .
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 هشدارها
 – 1در زمان رنگ آمیزی در زمینه الکترواستات یک اتصاالت باتریهایی قابل شارز به مدول کنترل موتور باید حذف شوند قبل از
رنگ آمیزی وسیله نقلیه سرپوش مثبت و منفی را ازباتری جدا کنید .
 – 1زمانی که باتری وسیله نقلیه را جدا می کنید اطمینان یابید که ابتدا سرپوش مثبت جدا شده باشد ( .قبل از جداسازی باتری
وسیله نقلیه ابتدا سرپوش مثبت را جدا کنید )
 – 1قبل از رنگ آمیزی  ،تمام اتصاالت الکتریکی قابل اتصال باید وصل شوند  .اتصاالت منفصل باید در طول رنگ آمیزی پوشیده
شوند .
 – 9در طول رنگ آمیزی صفحه اطالعات روی مدول کنترل موتور باید پوشیده شوند  .وقتی رنگ آمیزی تمام شد باید تمام مواد
پوشاننده برداشته شوند .

عملکرد وسیله نقلیه جديد(در حال اجرا):
قابلیت اطمینان و امکان سنجی اقتصادی وسیله نقلیه همچنین طول عمر آن بستگی به قطعات و اجزای تشکیل دهنده آن در
طول عملکرد وسیله نقلیه جدید در  1555کیلومتر اول آن دارد.
الزامات ذیل باید در طول اجرا قابل مشاهده باشد:
 از حرکت وسیله نقلیه با حداکثر سرعت اجتناب کنید.از سه چهارم سرعت مجاز میل لنگ در هر دنده تجاوز نکنید. در گیربکس مکانیکی :دنده ها را در زمان مناسب تغییر دهید.دنده را برای ترمز کردن پایین نیاورید(یکهو سرعت را کم نکنید). -از کارکرد وسیله نقلیه در شرایط سخت جاده جلوگیری کنید.

قوانین اساسی کارکرد:
 .1در طول عملکرد وسیله نقلیه ،توصیه های سرویس (خدمات) توسط تولیدکننده را بکار ببرید(.ضمیمه  1،1را ببینید).
 .1قبل از شروع عملکرد ،منبع تغذیه(باتریهای ذخیره ساز) را در سیستم تجهیزات الکتریکی وسیله نقلیه بعد از فشار دادن سوئیچ
از راه دور باتریهای ذخیره ساز روشن کنید.دکمه را بیش از  1ثانیه فشار ندهید.
 .1راندن وسیله نقلیه را بعد از گرم شدن مایع خنک کننده موتور که دمای آن کمتر از  95درجه سانتیگراد نباشد ،شروع کنید.
 .9تا زمانیکه چر اغ سیستم ترمز معیوب است چراغ هشدار خاموش است و صدای صوت متوقف است که نشان دهنده پرشدن
سیستم ترمز از هوا میباشد وسیله نقلیه را نرانید.
 .0در طول فصول سرد ،بعد از استارت موتور ،قبل از حرکت خودرو روغن باید در سیستم کنترل فرمان گرم شود(بخش  ،0عملکرد
خودرو در فصول سرد را ببینید).
قبل از گرم شدن روغن در سیستم فرمان ،چرخش فرمان ممنوع است.
 . 1در گیربکس مکانیکی هنگام استارت وسیله نقلیه ابتدا باید دنده درگیر شود .دنده ها را به آرامی عوض کنید و کالچ آزاد باشد.
توصیه میگردد که چرخ دنده را برای مدت کوتاهی در حالت خنث ی نگه دارید .وقتی چرخ دنده به راحتی حرکت نمیکند دنده را
سریع(تند) عوض نکنید.فشار را بر روی اهرم به آرامی افزایش دهیدتا هماهنگ کننده کامل درگیر شود.اگر نتوانستید در هنگام
استارت خودرو دنده را درگیر کنید دوباره کالچ را آزاد کرده و دوباره به دنده ببرید.
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 .7هن گام حرکت سرعت میل لنگ توسط سرعت سنج کنترل میشود .بخاطر داشته باشید که حداکثر گشتاور (حداکثر تالش
کششی) موتور در سرعت میل لنگ کمتر از یک است (.بخش  ،1پارامترهای عملکردی مراجعه شود).
از حداکثر سرعت میل لنگ تجاوز نشود.سرعت رانندگی در مسیر را با توجه به مقرون به صرفه ترین حالت عملکرد موتور انتخاب
کنید.
 . 8وضعیت کلیه سیستم های وسیله نقلیه را با استفاده از ابزار اندازه گیری و پیام روی صفحه نمایش نظارت کنید.نشانه های آنها
را ببینید و در زمان مناسب مشکالت را رفع کنید.
 .4مراقب سیستم هشدار دهنده مسدود شدن تصفیه هوا باشید .اگر چراغ هشدار مسدود شدن تصفیه هوا روشن شد( چراغ در
پانل ابزار است) اطمینان یابید که فیلتر را تعویض کنید.
 . 15در هنگام روشن شدن اتفاقی چراغ های فشار روغن و خنک کننده دما که در پانل ابزار واقع شده و هشدار در مورد افت فشار
خطرناک در سیستم روغن کاری م وتور و در مورد گرمای بیش از حد بحرانی خنک کننده ،موتور را سریعا" خاموش کرده و مشکل
را حل نمایید.
 . 11در صورت بروز هرگونه خطا که امنیت جاده را تهدید میکند ،کامیون را سریع متوقف کرده و مشکل را رفع کنید و سوئیچ
سیستم هشداردهی اضطراری را روشن کنید.
 .11میزان ف شار تایر را مطابق با الزامات ارایه شده در این کتابچه بمنظور جلوگیری از فرسایش شدید تایر مشاهده کنید.
 . 11وزن بار حمل شده نباید متجاوز از هنجارهای تعیین شده باشد زیرا بار اضافی بر ایمنی جاده تاثیر میگذارد و موجب فرسایش
سریع واحدهای وسیله نقلیه میشود.
 .19هن گام شتاب گرفتن وسیله نقلیه توصیه میشود از دنده سبک جهت رسیدن به حداکثر سرعت در این دنده استفاده نشود.
 . 10توصیه میشود وسیله نقلیه را هنگام باال یا پایین رفتن متوقف نکنید.برای جلوگیری از حرکت خودرو در مواقع ایست اجباری
ضروری است که :
 سیستم ترمز دستی را درگیر کنید. دنده سنگین را در گیربکس مکانیکی فعال کنید. در گیربکس با کنترل اتومات وضعیت خنثی(خالص) باید مناسب باشد(اجباری در صورت نیاز).اطمینان یابید که  Nروی صفحهنمایش روشن میشود.
 موتور را خاموش کنید. گوه را زیر چرخ های عقب وسیله نقلیه و نیم تریلر قرار دهید. .11در هنگام رانندگی خارج از گودال چرخ فرمان را در وضعیتی بیش از پانزده ثانیه نگه ندارید.
 . 17در طول سفر طوالنی در جاده های کثیف( کثیفی از نوع مایع) ،سطح رادیاتور را بصورت دوره ای با آب فشار قوی شلنگ
بشویید.برای انجام این کارکابین را بلند کنید و آب را مستقیما" از طرف موتور به رادیاتور بپاشید .آب را مستقیم به آلترناتور نزنید.
 .18دنده عقب را فقط زمانیکه خودرو ایستاده و موتور آرام کار میکند درگیر کنید.
 .14هنگامی که موتور کار میکند باتریهای ذخیره ساز را از سوئیچ قطع نکنید.
 .15زمانیکه وسیله نقلیه را پارک میکنید باتریهای ذخیره ساز را از تجیزات الکتریکی با فشار دادن دکمه سوئیچ کنترل از راه دور
قطع کنید.دکمه را آرام فشار دهید که بیش از  1ثانیه نباشد.
 .11استفاده از وسایل ایمنی جانبی بعنوان نردبان ممنوع است.
 .11رانندگی در آب عمیق ممنوع است .حداکثر عمق قابل قبول نباید بیش از  105میلیمتر باشد.
 .11حداکثر سرعت مجاز وسیله نقلیه بدون نیمه تریلر در جاده های نرمال ( نه از نوع  ) GOST R 52398-2005نباید بیش
از  15کیلومتر در ساعت باشد.
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مقدمات حرکت وسیله نقلیه:
قبل از حرکت وسیله نقلیه:
 .1نگهداری روزانه وسیله نقلیه را انجام دهید ( .بخش " 1نگهداری" را مشاهده کنید).
 . 1ذخیره سوخت را در مخزن سوخت با نشانگر بررسی کنید .زمانیکه حجم سوخت در مخزن سوخت به  11درصد از کل حجم
در قسمت نشانگر سطح سوخت مخزن روشن میشود.
سوخت میرسد ،چراغ هشدار ذخیره سوخت واقع در پانل ابزار
اگر سطح سوخت در مخزن سوخت وسیله نقلیه کم باشد ممکن است هوا وارد سیستم تغذیه سوخت شده و باعث عملکرد بی ثبات
موتور شود یا توقف آن دشوار میشود یا استارت نمیخورد.
عملکرد موتور در هنگام ته نشین شدن سوخت توصیه نمیشود.اگر هوا وارد سیستم تغذیه سوخت شود از پر بودن مخزن اطمینان
یابید و سیستم سوخت را قبل از شروع بکار موتور هواگیری کنید (.بخش  7به سوء عمل احتمالی واحدها و سیستم های وسیله
نقلیه مراجعه شود.
وسیله نقلیه را مطابق با توصیه های ارایه شده در ضمیمه  1،1سوخت گیری کنید.

 توجه !
قبل از پر کردن وسیله نقلیه  ،موتور و بخاری مستقل کابین را قطع کنید.
اگر در زمان باز کردن مخزن سوخت فشار هوا (افزایش فشار هوا در مخزن) یا مکش هوا (خالء در مخزن) مشاهده شد،؛ تعویض
فیلتر هوای مخزن سوخت الزامی است.
تعویض فیلتر هوای مخزن سوخت در بخش " 1نگهداری" شرح داده است.
 .1قابلیت استفاده مایع خنثی کننده را بررسی کنید .اگر در پانل ابزار چراغ هشدار سطح مایع خنثی کننده
خنثی سازی فلش بخورد پس سطح مایع ادبلو( ) ADBLUEرا در مخزن باال ببرید.
مایع خنثی سازی باید طبق توصیه ها که در ضمیمه  1،1مشخص شده بکار رود.

پرکردن مخزن سوخت:
(برای اشکال معین از قابلیت استفاده دو مخزن سوخت)
مخازن سوخت بوسیله لوله های متقاطع بخش کوچک بهم متصل شده اند(شکل مخزن سوخت را مشاهده کنید).
هنگام پر کردن هردو مخزن سوخت توصیه میشود:
رویه های هر دو مخزن سوخت را باز کنید.
پرکردن هر دو مخزن بوسیله پرکننده از طریق باریکه یکی از مخازن با بازکردن دریچه لوله متقاطع انجام میشود.
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سرعت لبریز شدن سوخت از مخزن به مخزن در فرآیند حرکت وسیله
نقلیه کافی است.ترتیب پرکردن مخزن ها اختیاری است اما مخزن چپ
اصلی محسوب شده و لوله مکش سوخت در آن نصب میشود.
اگر در زمان باز کردن مخزن سوخت فشار هوا (افزایش فشار هوا در مخزن)
یا مکش هوا (خالء در مخزن) مشاهده شد،؛ تعویض فیلتر هوای مخزن
سوخت الزامی است.

مخزن سوخت
.1لوله های متقاطع
.1دریچه
 .1مخزن سوخت

 توجه!
در مواقع اضطراری (در صورت شکستگی لوله متقاطع ،آسیب سمت راست) یا اگر الزم باشد میتوانید دریچه را بسته و فقط مخزن
سمت چپ را پر کنید.

استارت موتور و روش خاموش کردن:
راه اندازی موتور:
سیستم ترمز دستی درگیر میشود.
 .1بررسی کنید که اهرم کنترل جعبه دنده خنثی (خالص) است.
برای جعبه دنده با کنترل اتومات کلیدگردان در وضعیت خالص قرار میگیرد .اگر سوئیچ گردان در وضعیت خالص قرار نگیرد راه
اندازی موتور امکان پذیر نیست.
 . 1اگر نیاز به پمپ ( بعد از پارک طوالنی مدت ،المنت فیلتر در فیلتر سوخت تعویض میشود) از طریق سیستم تغذیه سوخت با
پمپ دستی باشد.
 .1باطریهای ذخیره ساز را بوسیله کلیک کوتاه مدت دکمه سوئیچ باتری درگیر کنید.
 .9کلید احتراق را ( در وضعیت حرکت ) تقریبا بمدت  1الی  1ثانیه روشن کنید .تمام نشانگرها روی پانل ابزار و لوگو روی
صفحه نمایش (کنترل عملکرد) فلش خواهند خورد.
اگر اهرم کنترل جعبه دنده خنثی(خالص) نباشد صفحه روی خوشه ابزار نمایش داده میشود.
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.0در مورد آمادگی  EFUبرای راه اندازی موتور در فصول سرد سیگنال در خوشه ابزار نمایش داده میشود(.به بخش  0عملکرد
وسیله نقلیه در فصول سرد مراجعه شود).
در محیطی با دمای زیر  15درجه سانتیگراد ابتدا موتور را با هدف روشن کردن پیش گرمکن ،گرم کنید.
 .1برای وسیله نقلیه با گیربکس مکانیکی پانل کالج را خاموش کنید.
 . 7کلید احتراق را در وضعیت استارت ( راه اندازی موتور) قراردهید .بعد از انجام این کار پدال تغذیه سوخت را فشار ندهید .اگر
ظرف  15ثانیه موتور استارت نخورد فرآیند استارت را قطع کنید .کلید احتراق را به حالت " "0برگردانید .راه اندازی موتور را
تقریبا در یک دقیقه تکرار کنید .اگر بعد از  1بار امتحان موتور استارت نخورد ،مشکل آن را یافته و رفع نمایید.
 .8درست بعد از اینکه موتور استارت خورد سریعا" کلید احتراق را رها کنید.
 .4اطمینان یا بید که فشار معینی در سیستم روغن کاری وجود دارد .بعد از راه اندازی موتور  ،آن را برای مدت کوتاهی با حداقل
سرعت بکار ببرید تا فشار روغن ثابت شود.

 توجه!
روی پانل ابزار روشن میشود و سیگنال صوتی متناوب بصدا درمیاید.
اگر خطر فشار روغن وجود داشته باشد نشانگر
فشار روغن در سیستم روغن کاری موتور زیر نرمال باشد موتور را خاموش کرده و مشکل را حل نمایید.
 .15برای وسیله نقلیه با جعبه دنده مکانیکی به آرامی پانل کالج را رها کنید.
 . 11فشار در مدار سیستم ترمز را تا حد نرمال افزایش دهید( از  4.5تا  ،)kgf/cm2 15.5فشار در مدارهای سیستم ترمز  1و
 1را بوسیله نشانگرهای واقع در خوشه ابزار کنترل کنید.
در پانل ابزار روشن شده و سیگنال صوتی متناوبی به صدا
و
در فشار زیر استاندارد در مدارهای سیستم ترمزنشانگرهای
در میاید.
 .11اگر دمای خنک کننده به  95درجه سانتی گراد برسد ،کار تحت بار آغاز میشود.
اگر باتریهای ذخیره ساز تخلیه شوند(بعد از پارک طوالنی مدت وسیله نقلیه نه بخاطر قطع شدن مصرف کننده) ،موتور از منبع
قدرت خارجی روشن میشود (.به بخش  " 7نقص واحدها و سیستم های وسیله نقلیه مراجعه شود).

خاموش کردن موتور:
 .1وسیله نقلیه را متوقف کنید.
 .1جعبه دنده رادر حالت خالص قرار دهید.
 .1ترمز دستی را درگیر کنید.
 . 9در دمای باالی خنک کننده یا عملکرد موتور تحت حداکثر بار ،بگذارید موتور قبل از خاموش شدن بطور تقریبی حدود 0-1
دقیقه با حداقل سرعت کار کند.
 .0کلید سوئیچ های استارتر و ابزار را به حالت « »0بچرخانید.
 .1باتریهای ذخیره ساز وسیله نقلیه را بعد از فشردن دکمه سوئیچ باتریها خاموش کنید.
بعد از خاموش کردن باتریهای ذخیره ساز بمدت  1-0ثانیه درنگ کنید.
ریختن مایع خنثی کننده در سیستم تزریق جهت جلوگیری از کریستالیزاسیون (بلورسازی) در کانال ضروری است.
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تنظیم دور آرام:
بعد از استارت موتور دور آرام بسته به دمای خنک کننده بطور
اتوماتیک تنظیم میشود.
1
دور آرام گرم شدن موتور به دمای عملکرد تقریبا" 600 min
است.
دور آرام موتور باید بر وسیله نقلیه ثابت تنظیم گردد.
تنظیم دور آرام ممکن است با کمک پدال کنترل تغذیه سوخت
همچنین با دکمه های واقع بر چرخ فرمان (سمت راست) انجام
شود( .تصویر چرخ فرمان را ببینید).
 .1دکمه های کنترل تنظیم دور آرام و کروز کنترل

 دکمه هاي کنترل تنظیم دور آرام و کروز کنترل:
در مقابله با تنظیم پدال دکمه دور آرام را تثبیت میکند.
برای افزایش سرعت میل لنگ دکمه
فشار دهید.

را برای رسیدن به دور آرام الزمه

برای کاهش سرعت میل لنگ دکمه
فشار دهید.

را برای رسیدن به دور آرام الزمه

با تاثیر روی
بازگشت به فرکانس چرخش پیش فرض با فشردن دکمه
پدال کالج یا پدال ترمز و یا با درگیرکردن سیستم ترمز ثانویه انجام میشود.

افزایش سرعت میل لنگ  -کروز کنترل
کاهش سرعت میل لنگ – کروز کنترل
درگیر کردن حالت کروز کنترل
بازگشت به سرعت پیش فرض/قطع کروز کنترل

حالت «کروز کنترل»:
در حالت کروز کنترل  ،سرعت حرکت وسیله نقلیه در یک ح د یکنواخت (ثابت) میماند.این حالت زمانی که وسیله نقلیه حداقل
 18کیلومتر بر ساعت سرعت داشته باشد ،فعال میگردد.وقتی «کروز کنترل» درگیر است اما فعال نیست ،ارقام سرعت روی صفحه
نمایش چشمک میزند.
وقتی وسیله نقلیه به سرعت حرکت مورد نیاز ( سرعت کروز کنترل) رسید ،حالت کروز کنترل بعد از فشردن دکمه
میشود .در این حالت عالمت

فعال

روی صفحه چشمک میزند و ارقام نشان دهنده سرعت بدون چشمک زدن روشن میشود.

سرعت تنظیم شده بدین روش صرف نظر از تاثیر آن روی پدال تغذیه سوخت حفظ خواهد شد.اگر نیاز به سبقت باشد ،سرعت
تنظیم شده با فشردن پدال شتاب دهنده افزایش می یابد.
بعد از خالص شدن پدال ،سیستم سرعت را تا زمانیکه به حالت قبل از فشار پدال بازگردد ،حفظ خواهد کرد.
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برای افزایش سرعت کروز کنترل دکمه

را فشار دهید.

برای کاهش سرعت کروز کنترل دکمه

را فشار دهید.

برای غیرفعال کردن حالت کروز کنترل پی در پی دکمه

را فشار دهید.عالمت روی صفحه اطالعات

خاموش میشود.

با تاثیر بر کالچ یا پدال ترمز یا دکمه سیستم ترمز ثانویه انجام میشود.
کاهش سرعت کروز کنترل با فشردن دکمه
بعد از چرخش سوئیچ به حالت « »0مقدار تنظیم شده سرعت کروز کنترل پاک میشود.

 توجه !
برای جلوگیری از نقص احتمالی وسیله نقلیه و برای ایمنی شخصی توصیه میگردد که در موارد ذیل از حالت کروز کنترل استفاده
نشود:
 در جاده های پیچ دار ،در شرایط سخت حرکت ،هنگام حرکت با سرعتهای مختلف ،زمانیکه ثابت نگه داشتن سرعت وسیله نقلیهممکن نیست.
 -در جاده های لغزنده

کنترل جعبه دنده (گیربکس):
تعویض دنده در گیربکس به کمک اهرم چرخ دنده که در سمت راست صندلی راننده واقع شده انجام می گیرد .اهرم را با خالص
کردن کالچ تغیر دهید.
درگیر کردن دنده وتعویض آن باید با حداقل سرعت انجام پذیرد.
حرکت را با دنده یک شروع کنید(برای جلوگیری از آسیب دیدن کالچ)
توصیه میگرد تعویض کننده دنده را برای مدت کوتاهی در حالت خنثی یا خالص نگه دارید وقتی حس کردید تغیر دنده به سختی
حرکت می کند به شدت به دنده نروید تا هنگام سرعت گرفتن وسیله نقلیه درگیر نشه بار دیگر کالچ را خالص کنید ودوباره به
دنده بروید.
برای شتاب گرفتن سریع وسیله نقلیه در یک جاده مناسب ودر شرایط سخت
،پیشنهاد میگردد تمام دنده ها را به طور پیوسته با توجه به تغییر دهنده درگیر
کنید.
به دفترچه راهنما برای گیربکس در ضمیمه(دفترچه راهنما،کامیون های خودکار
مراجعه شود)
اننتخاب کننده ممکن است به حالت باال( )Sیا پایین((L
دنده تقسیم کننده تغیر کند توصیه می شود
ازتمام حاالت دنده باال ودنده پایین استفاده کنید.

اهرم تعویض دنده

برای تعویض دنده باال به دنده پایین و بر عکس (بدون تغییر اهرم )ضروری است که تغییر دهنده کنترل تقسیم کننده به حالت
مورد نیاز تغیر کند ،سپس به مدت کوتاهی حدود یک ثانیه فشار دهید .در صورت تاخیر در خالص کردن کالچ ،دنده خود به
خود درگیر خواهد شد.
برای تغییر اهرم همزمان ودرگیری دنده باال یا دنده پایین ،تقسیم کننده را به حالت Sیا Lتغییر دهید.پدال کالچ را فشار داده
اهرم را تعویض کنید.
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براي گیربکس هاي مدل , ZF 16S1820 TO
ZF16S2221 TD ,ZF 16S2220 TDتعویض دنده طبق
طرح انجام میشود.
(به شکل طرح تعویض دنده برای گیربکس های مدل ZF
 16S1820 TO, ZF16S2220TD, ZF 16S2221 TDمراجعه
شود) :
9-1-1-1دنده های پایین (طیف پائین تر تقسیم کننده)؛
طرح تعویض دنده برای گیربکس های مدل های

 8-7-1-0دنده های باال (طیف باالی تقسیم کننده).

ZF16S1820TO-ZF16S2220TD-ZF16S2221TD

هنگامیکه سرعت را کم می کنید دنده ها را پیوسته تعویض کنید:
8-7-1-0-9-1-1-1

 - H1خالصی طیف تقسیم کننده پایین؛
 - H1خالصی تقسیم کننده دنده باال؛
 - Lکند کردن دنده پائین در تقسیم کننده ؛
- Sتسریع دنده باال در تقسیم کننده

 توجه!
برای گیربکس ها  ،موارد ذیل شدیدا” ممنوع است :
 در سرعت باالی  15کیلومتر بر ساعت تعویض دنده باال در تقسیم کننده به دنده پائین. حرکت با اهرم جعبه دنده در حالت خالص؛ در گیر کردن دنده عقب زمانی که وسیله نقلیه کامال متوقف نشده ودر زمانی که صفحه کالچ چرخش دارد.دنده ها بطور خودکار در تقسیم کننده تغییر می کند :
درگیر کردن دنده باال –با تغیییر اهرم از دنده ها به دنده ،0در گیر کردن دنده پائین –وقتی که از دنده  0به دنده 9تغییر میکند.
بعد از درگیر شدن طیف دنده پائین در تقسیم کننده نشانگر روی صفحه ابزار روشن میشود.
شیر یا دریجه فعال میشود که تغییر خودکار در تقسیم کننده را فراهم میکند .
بعد از تغییر اهرم از حالت مانند
هنگام تغییر تقسیم کننده ،میله اهرم تغییر دنده اصلی که موجب آن تالش روی اهرم حس میشود ،قفل میگردد .توصیه میشود
به مدت یک یا یک ونیم ثانیه بعد از تغییر دنده در تقسیم کننده صبر کنید.

گیربکس با کنترل خودکار:
بسته به وضعیت و شکل وسیله نقلیه ،آن با گیربکس های مدل  ZF12AS2130TD , ZF12AS2131TDبا کنترل خودکار
برای اتصال کالچ و مکانیزم تغییر دنده مجهز میشود.
تعویض دنده میتواند به صورت (واحد کنترل جعبه دنده ،دنده مورد نیاز را خود انتخاب می کند )هم چنین در حالت دستی (راننده
دنده را انتخاب می کند) انجام میشود.
جعبه دنده وکالچ بوسیله سیستم کنترل الکتریکی اداره میشود .پدال کالچ وجود ندارد.
کنترل خودکار گیربکس براساس سرعت میل لنگ موتور ،موقعیت پدال تعذیه سوخت ،بار وسیله نقلیه ،حالت عملیاتی ترمز ،
شرایط جاده انجام میگیرد.
تعویض دنده دستی ونقلیه تعویض دنده توسط راننده میباشد.
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پیام های صفحه نمايش:
صفحه نمایش روی پنل ابزار اطالعات عملکردی پیام هشدار برای گیربکس با کنترل خودکار را نشان میدهد.

 -1اطالعات عملیات در حال انجام
 -1شماره دنده درگیر از 1تا ،11پیام های هشدار

نشانگر روی صفحه نمایش

پیام هاي هشدار
شرح

اطالعات عملیات
شرح
مانور پیش رو
حرکت به جلو
گیربکس در حالت خالص
دنده معکوس یا دنده عقب

صفحه نمایش

بررسی خودکار سیستم (بعد از چرخش سوئیج
به حالت دنده)
فشار نامناسب در مدار ivسیستم
پنوماتیکی،تعویض دنده غیر ممکن اسن
عدم شناسایی موقعیت کالچ-ممنویت حرکت
وسیله نقلیه تا رفع نقص آن
دنده پایئن را انتخاب کنید

مانور رو به عقب
جعبه PTOدرگیر است

خطای سیستم گیربکس ارتباط صفحه نمایش
والکترونیک قطع میشود

شماره دنده های درگیر
در این مورد دنده  9در حالت
دستی درگیر است

پای خود را از پدال تغذیه سوخت بردارید اگر
خطا همچنان onمی باشد بنابراین خطای
سیستم رخ میدهد.حرکت بیشتر غیر ممکن
است.
دمای اضطراری روغن در گیربکس
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تعويض کننده دنده:
کنترل گیربکس با تعویض کننده دنده وواقع شده دذر ستون فرمان ،در سمت راست انجام می شود(.به شکل تعویض کننده دنده
مراجعه شود).
 .1اهرم تعویض دنده
 .1سوئیج چرخش
- Iانتخاب کنترل
- IIانتخاب حالت حرکتی
 -IIIباالبردن در حالت دستی
 - IVپائین بردن در حالت دستی
تعویض کننده دنده

 توجه !
-

از سوئیج چرخشی فقط در وسیله نقلیه ایستاده وبا سرعت کم موتور استفاده کنید.
استفاده همزمان از سوئیج چرخشی وپدال تغذیه سوخت ممنوع است.
قبل از خروج از وسیله نقلیه،گیربکس را خالص کنید.
اگر درب راننده بازباشد وسوئیج چرخشی به حالت خالص Nتنظیم نشود بنابراین سیگنال صوتی به صدا در می آید.

 - Iبراي انتخاب گیربکس خودکار یا دستی ،سوئیج چرخشی را به سمت ستون فرمان بر خالف توقف تعویض کنید.
با درگیر شدن خودکار حالت حرکت مطابق با موقعیت سوئیج چرخشی نمایان میشود.
وقتی کنترل دستی درگیر میشود،شماره دنده درگیرنمایان میشود.
تعویض حالت های گیربکس دستی وخودکاردر هر زمان حتی در حالت وسیله نقلیه ،ممکن است بعد از روشن شدن موتور ،حالت
خودکار کنترل گیربکس همیشه درگیر است.
 - IIبراي انتخاب حالت حرکت ،سوئیج چرخشی را به موقعیت مورد نیاز بچرخانید:
 - DMمانور پیش رو ؛
 - Dحرکت رو به جلو (در خودکار یا حالت دستی) ؛
 - Nموقعیت خنثی گیربکس (خالص) ؛
 - Rدنده معکوس
 - RMمانور معکوس
 -IIIبرای باال بردن دسته را به باال فشار دهید
 - IVبرای پائین آوردن دسته را به پائین فشار دهید.
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کنترل گیربکس خودکار:
 شروع حرکت وسیله نقلیه:
 -1موتور را روشن کنید.حالت موتور در خودکار درگیر میشود.سیستم به طور خودکار دنده را برای شروع از حالت سکون انتخاب
میکند
-1سوئیج چرخشی را از حالت خنثی  Nبه حالت Dبچرخانید( .شکل تعویض کننده دنده را ببینید)
 -1پدال تغذیه سوخت را فشاردهید وترمزدستی را خالص کنید .با فشاردادن پدال تغذیه سوخت،کالچ به طور خودکار درگیر
میشود ووسیله نقلیه شروع به حرکت می کند برای شروع از حالت سکون واز حالت خالص گیربکس امکان درگیر شدن دنده های
1تا 9وجود دارد .
تمام افزایش یا کاهش در دنده ها بسته به بار وسیله نقلیه به طور خودکار انجام میشود.
هنگام حرکت در حالت خودکار با فشار دادن دسته تعویض کننده دنده به باال ()IIIویا پائین ()IVمی توان دنده درگیر را انتخاب
کرد.در چنین مواردی حالت خودکار فعال است.
باال بردن دنده میتواند با تغییر پدال تغذیه سوخت انجام شود :
 فشار سبک پدال موجب زود باال رفتن دنده می شود. فشار شدید پدال موجب دیر باال رفتن دنده میشود.براي رانندگی پدال تغذیه سوخت را فشار دهید.در این شرایط،وقتی که حداکثر سرعت میل لنگ موتور در دنده درگیربدست
آید ،سیستم کنترل الکتریکی به طور خودکار دنده بعدی باال میبرد.

کنترل دستی گیربکس:
در شرایط دشوار جاده (برای مثال ،در حالت خارج از جاده )توصیه میشود حالت کنترل دستی را برای حفظ فرصت تعویض دنده
خودکار مطابق با وضعیت جاده تغیر دهید.
برای انتخاب کنترل دستی ،سوئیج چرخشی را به سمت ستون فرمان (خالف توقف )بچرخانید ( Iرادر شکل تعویض کننده دنده
ببینید ) .اگر رقم نشانگر شماره دنده دیگر باشد روی صفحه نمایش ظاهر می شود سپس گیربکس به حالت کنترل دستی در می
آید.
در این مورد ،دنده در گیربکس درگی ر می ماند بعالوه ،دنده ها را با تعویض کننده دنده ،عوض کنید .باال بردن دنده بوسیله فشار
دادن دسته تعویض کننده به سمت باال () IIIو بر عکس آن پائین بردن دنده با فشار دادن دسته تعویض کننده به سمت پائین
()IVانجام میشود .با این کار دنده درگیر روی صفحه نمایش نشان داده میشود.
برای تعویض گیربکس معکوس به حالت کنترل اتوماتیک باید سوئیج چرخشی را به سمت ستون فرمان (بر خالف توقف )
بچرخانید.اگر حالت عملیاتی متعاقب وضعیت سوئیج چرخشی نمایان شد بنابراین تعویض انجام شده است.
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حالتهای حرکت:
 DMمانور مستقیم ومانور رو به عقب RMبرای حرکتهای بسیار آهسته می باشد.
توصیه میگردد حالت مانور را تاحد امکان به ندرت وبرای مدت کوتاهی به کاربرید تا بار زیادی روی کالچ نباشد.

 درگیر کردن حالت مانور
-1سوئیج چرخشی را به حالت Nعوض کنید ،عالمت Nروی صفحه نمایش چشمک خواهد زد.
-1در دو ثانیه سوئیج چرخشی را به حالت مانور مستقیم  DMویا مانور معکوس RMعوض منید.عالمت انتخاب شده حالت
مانور DMیا RMروی صفحه نمایش چشمک خواهد زد.
 -1در دو دقیقه دیگرپدال تغذیه سوخت را فشار دهید وبه طور همزمان ترمزدستی را خالص کنید .وسیله نقلیه شروع به حرکت
می کند .برای کاهش سرعت حرکت ،پدال تغذیه سوخت را خالص کنید وپدال سیستم ترمزرا به آرامی فشار دهید .کنترل سیستم
الکترونیک به طور خودکار گیربکس را تغییر میدهد.

 توجه !
وقتی سرعت میل لنگ موتور به بیش از  550یک بر دقیقه رسید سیستم الکترونیک به طور خودکار کالچ را آزاد می کند ،برای
مثال ،هنگام باال رفتن.
برای کاهش سرعت حرکت ،از سیستم ترمز ثانویه استفاده کنید .زمانی که از سیستم ترمز ثانویه استفاده می کنید  ،سیستم کنترل
الکتریکی به طور خودکار گیربکس را تغییر می دهد .
برای توقف وسیله نقلیه از ترمز استفاده کرده وآنرا متوقف کنید .در ت وقف های کوتاه  ،برای مثال قبل از چراغ راهنمایی ،حالت
حرکت انتخاب شده درگیر می ماند .در چنین موردی همیشه توصیه میگردد ترمز سرویس فعال بماند.
در توقف های طوالنی مدت (بیش از  1دقیقه) دنده را در گیربکس خالص کنید .برای این تعویض سوئیج چرخشی را به حالت
)Nعالمت  Nروی صفحه نمایش چشمک میزند)تعویض کنید وترمز دستی را درگیر کنید.
 توجه !
-

زمانی که وسیله نقلیه توقف می کن ،لحظه کوتاهی قبل از رسیدن به سرعت بسیار کم میل لنگ موتور ف سیستم
الکتریکی به خودکار کالچ را درگیر می کند.
برای توقف وسیله نقلیه همیشه ترمز سرویس یا ترمز دستی را تنظیم کنید.

 درگیر کردن دنده معکوس:
دنده معکوس فقط در وسیله نقلیه ثابت با گیربکس خنثی (خالص) در گیر میشود .
-1پدال ترمز سرویس را فشار دهید یا ترمز دستی را درگیر کنید .
-1با سوئیچ چرخشی حالت Rرا انتخاب کنید  .عالمت Rروی صفحه نمایش چشمک خواهد زد .
 -1ترمز سرویس را خالص کنید یا ترمز دستی را غیر فعال کنید وبه آرامی پدال تغذیه سوخت را فشار دهید.
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 توجه !
-

در سراشیبی ها ،دندهرا خالص نکنید .
هنگام تعویض دنده موقعیت پدال تغذیه سوخت را عوض نکنید.

روی پنل ابزار روشن میشود وحرکت وسیله نقلیه محدود میشود.
بعد از نقص گیربکس نشانگر
اگر نشانگر نقص گیربکس خودکار و نشانگر اضطراری توقف بطور همزمان روشن شود از حرکت وسیله نقلیه خوداری میشود تا
نقص رفع گردد.
پیشنهادات برای رفع نقص را در بخش (7نقص های احتمالی واحدها وسیستم های وسیله نقلیه ) مشاهده کنید.

قفل ديفرانسیل:
دیفرانسیل زمانی قفل میشود که در مقدار نیروهای چسبندگی چر خ ها که بر آن اساس تنظیم شده ،تفاوت وجود دارد.
قفل مستقیما قبل از غلبه بر قسمت های سخت جاده (زمین چسبنده ،مانع ،جاده کثیف لغزنده )درگیر میشود .
 توجه !
-

فعال یا غیر فعال شدن قفل یا خالص شدن کوپلینگ(رابط) وتنها بعد از توقف کامل وسیله نقلیه انجام میشود.
برای وسیله نقلیه که مجهز به گیربکس خودکار هستند فعال یا غیر فعال شدن قفل تنها زمانی انجام میشود که وسیله
نقلیه متوقف شده و گربکس به حالت خنثی (خالص) میباشد.
در لحظه لغزیدن یکی از چرخها درگیر کردن قف ل ممنوع است.در این مورد درگیر شدن قفل تنها بعد از توقف وسیله
نقلیه انجام میشود.
زمانیکه دیفرانسیل قفل است الزم است حرکت بصورت خطی بوده وسرعت آن بدون توقف که مانع از لغزش چرخها شود
بیش از 15کیلومتر بر ساعت نباشد.
قفل باید بال فاصله بعد از رسیدن به جاده خشک وسخت غیر فعال شود زیرا حرکت با قفل درگیر (فعال ) موجب نقص
در بخش های اصلی دنده می شود .
حرکت در جاده های سخت با قفل درگیر (فعال ) به شدت ممنوع است.

کنترل قفل دیفرانسیل ،الکترو پنوماتیکی است و توسط
تعویض کننده که در پنل ابزار واقع شده انجام میشود.
(به شکل سوئیچ قفل دیفرانسیل مجزا مراجعه شود ).

سوئیچ قفل دیفرانسیل مجزا
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 فعال کردن قفل:
سوئیچ را به موقعیت
به صدا در می آید.

بچرخانید .نشانگر فعال شدن قفل در خوشه ابزار

روشن میشود وصدای سیگنال متناوبی

 غیر فعال کردن قفل:
سوئیچ را به موقعیت 0بچرخانید .نشانگر فعالشدن قفل

خاموش میشود وسیگنال صوتی روشن میشود.

سیستم ترمز:
سیستم ترمز سرويس:
جهت کاهش سرعت حرکت وسیله نقلیه و توقف کامل آن می باشد که بوسیله پدال ترمز انجام میشود.

سیستم ترمز اظطراری:
یک سیستم ترمز اضطراری برای ارائه برنامه ترمز در مواردی که سیستم تا حدودی خارج از دستور است ،طراحی میشود .
کارکرد سیستم ترمز اظطراری بوسیله مدارهای سیستم ترمز سرویس انجام میشود .در صورت نقص ترمزهای سرویس ،ترمز گیری
بوسیله ترمزهای سرویس عقب وبر عکس انجام میشود.

سیستم ترمز دستی:
سیستم ترمز دستی برای جلوگیری از خودکار در ماشین بدون حرکت طراحی شده است.
دسته شیر کنترل ترمز دستی
دسته شیر کنترل سیستم ترمز دستی دو حالت ثابت دارد:
 -1در حالت باال ()1ترمز دستی خالص است (حالت حرکت)
 -1در حالت پائین ( )1ترمز دستی درگیر است (حالت توقف )
 -1با درگیر شدن سیستم ترمز دستی نشانگر ( )pروشن میشود.
 -9در حالت میانی سرعت کشنده و نیمه تریلر کاهش می یابد .
در هنگام تعویض دسته به حالت بیش از موقعیت ()1ترمز نیمه تریلر خالص میشود .
همزمان سیستم ترمزدستی وسیله نقلیه را درگیر نگه دارید .
اهرم ترمز دستی
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سیستم ترمز کمکی:
سی ستم ترمز کمکی را در تمام موارد که سرعت حرکت را کاهش میدهید و بطور اجباری زمانی که در جهت جلوگیری از بیش از
حد داغ شدن مکانیزم ترمز بکار برید.
در درجات پیوسته باال و پائین ،استفاده بهینه از ظرفیت ترمز موتور امکان پذیر است بوسیله :
 درگیر کردن ترمز کمکی دنده را به موقع پایین آوردن سیستم ترمز کمکی فقط با پدال گاز غیر فعال کار می کند .سیستم ترمز کمکی وسیله نقلیه شامل:
-

ترمز دستی.یک شیر کمکی در سر سیلندر،محفظه احتراق و خروجی را متصل می کند

-

ترمز موتور .وقتی ترمز موتور در گیر است فشار معکوس بر سیستم اگزوز بوسیله سوپاپ دریچه گاز وارد میشود.

کار ترمز موتور بستگی به سرعت میل لنگ موتور دارد  .با افزایش دور موتور قدرت ترمز گیری و بهره وری افزایش می یابد.
حداکثر سرعت میل لنگ موتور برای عملکرد ترمز موتور :
 .1رای مدت کوتاه 1055یک بر دقیقه
 .1برای طوالنی مدت 1155یک بر دقیقه
 محدوده عملکرد مطلوب ترمز موتور از 1055تا min 1155استدر فرکانس چرخش کم الزم است ابتدا دنده را کم کرده ویا ترمز سرویس را به کار ببرید
-

ریتاردر (اینتاردر) اینتاردر کمک می کند تا ترمز کم کم وبه مدت طوالنی باشد راهنمایی عملیات اینتاردر را در ضمیمه
دو راهنمای عملیات برای اینتاردر  ZFریتاردر داخلی (اینتاردر )برای کامیون ها و اتوبوس ها با گیربکس  ZFمشاهده
کنید .

کنترل سیستم ترمز کمکی توسط پدال ترمز یا سوپر فرمان ،واقع در سمت راست فرمان انجام میشود.

 توجه!
-

هنگام استفاده از سیستم ترمز  ،ABSسیستم ترمز کمکی غیر فعال میشود.
هنگام بکار بردن سیستم ترمز کمکی کالچ را خالص نکنید ودنده ها را تغییر ندهید .
ترمز کمکی را در جاده های لغزنده بکار نبرید تا چرخها قفل نشود ،این خودرو را به سمت اطراف حرکت میدهد.

کنترل سیستم ترمز کمکی بوسیله سوئیچ و اهرم مربوطه:

موقعیت سوئیچ کنترل سیستم ترمز کمکی (بسته به شکل وسیله نقلیه )
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-

-

وقتی سوئیچ در موقعیت  Bاست حالت سرعت ثابت در
سراشیبی فعال است که به خودرو اجازه سرعت گرفتن نمی
دهد.
خودروهایی که ریتاردر ندارند دو مرحله ترمز 1و 1را دارند.
ترمز کمکی با ترمز ریتاردر زمانی که سوئیچ بطور مرتب از
موقعیت 1به  0تغیر می کند اجرا میشود .
گشتاور ترمز که توسط سیستم ترمز کمکی اجرا میشود گام
به گام از 1تا  0افزایش می یابد.
در صورت لزوم ترمز اضافی با استفاده از پدال سیستم ترمز
خدمات عمل می کند .

موقعیت های سوئیچ
حالت سرعت ثابت سراشسبي فعال است
ترمز كمكي غير فعال است
ترمز دستي فعال است
ترمز موتور فعال است
چشمك زن روي صفحه نمايش روشن است

В
0
1
2
3-5

 توجه!
اگر چراغ نشانگر stopدر پنل ابزار همراه با شاخص مدار سیستم ترمز روی صفحه نمایش روشن شود واگرسیگنال صورتی به
صدا در آید ،به معنای وقوع نقص در سیستم ترمز می باشد (.به بخش 7مراجعه شود ((نقص های بالقوه واحدها و سیستم های
وسیله نقلیه)).

سیستم ترمز الکترونیك :EBS
وسیله نقلیه که به سیستم ترمز الکترونیک EBSمجهز شده است شامل عملکردهای زیر است
 کنترل سیستم ای ترمز اولیه وسیستم های ترمز کمکی(مدیریت ترمز) سیستم ترمز ضد قفل ()ABS سیستم ضد لغزش()ASR برنامه پایداری الکترونیکی ()ESPسیستم کنترل ترمز وسیله نقلیه از طریق دو مدار پنوماتیکی و یک مدار الکترونیکی انجام می شود.
در صورت خرابی سیستم الکترونیکی ترمز سیستم کنترل از طریق دو مدار پنوماتیکی به کار خود ادامه می دهد .
در چنین موردی سیستم ترمز  EBSهمانند یک سیستم پنوماتیکی استاندارد عمل می کند .

 توجه!
در صورت خرابی سیستم ترمز ،چراغ راهنمای خرابی سیستم کنترل الکترونیکی  EBS/ABSروشن خواهد شد.
جهت رفع عیوب سیستم ترمز الکترونیکی بخش 7را مشاهده کنید (عیوب بالقوه موجود در بخش های مختلف وسیله نقلیه وسیستم
های مربوطه).
بعد از رفع عیب چراغ راهنمای ABS/EBSدر حرکت اولیه وسیله نقلیه و وقتی به سرعت  0-7کیلومتر بر ساعت خاموش می
شود.
به طریق مشابه نیز چراغ راهنمای تریلر در صو رتی که تریلر وکشنده به هم وصل بوده وبه سیستم ترمز الکترونیکی مجهز باشند
خاموش خواهد شد.
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کنترل سیستم ترمز و سیستم ترمز کمکی با کمك پدال ترمز:
وظیفه مدیریت ترمز ،کنترل ترمز اولیه وترمز کمکی بوسیله پدال ترمز است.
وقتی پدال ترمز فشار داده می شود(تحت شرایطی که کلید سیستم ترمز کمکی غیر فعال است )عمل ترمز گیری بوسیله سیستم
ترمز کمکی انجام می شود،بعالوه در صورتی که سرعت ترمز سرویس انجام می شود.

سیستم ترمز ضد قفل:
هدف اصلی سیستم پشتیبانی اتوماتیک و بهینه سیستم ترمز بدون قفل کردن چرخ ها (لغزیدن) صرف نظر از نوع جاده وشرایط
آن ودر حالت که ترمزها به صورت خشکی یا روغنکاری شده استفاده شوند .

سیستم ضد لغزش ( : ) ASR
سیستم ضد لغزش از لغزش چرخها صرف از نظر شرایط جاده جلوگیری می کند .
با لغزش چرخ دی در حال حرکت در یک یا هر دو جهت  ،به صورت خودکار حالت  ASRفعال می شود ،با این کار چراغ نشانگر
با رفع حالت لغزش چرخ د این چراغ

فعال شدن سیستم ضد لغزش که در پنل ابزار نعبیه شده است روشن می شود.
خاموش خواهد شد.
اگر چرخ ها در یک جهت دیکر چرخیدند سیستم ضد لغزش چرخش آنها را به تاخیر می اندازد.
با لغزش چرخ دی در حالت حرکت در هر دو ج هت ،سیستم ضد لغزش ،نیروی کششی ایجاد شده توسط موتور را به صورت
اتوماتیک کاهش می دهد .
هنگام عبور از مناطق با خاک سست (راه های خاکی ویا شن وماسه ای ) از قرار دادن سیستم ضد لغزش در حالت (جاده با شرایط
نامرغوب ونامناسب ) اطمینان حاصل کنید.
حالت (جاده با شرایط نامناسب ) را با فشردن کلید حالت  ASRکه روی پنل ابزار است انتخاب کنید .
با این عمل چراغ نشانگر فعال بودن سیستم ضد لغزش  ASRشروع به چشمک زدن خواهد کرد.
با فشار دوباره این کلید ،حالت اتوماتیک سیستم ضد لغزش  ASRفعال شده وچراغ راهنما خاموش می شود .

سیستم کنترل پايداری وسیله نقلیه ( : ) ESP
برنامه پایداری الکترونیکی ( )ESPترکیبی از دو سیستم پایدار کننده حرکت وسیله نقلیه است .
سیستم های کنترل پایداری وسیله نقلیه با توجه به زاویه چرخش فرمان ،مقدار کنترل از دست رفته را توسط انتخاب وترمز گیری
روی یک چرخ خاص ،جبران می کند .
سیستم ضد واژگونی ال کاهش سرعت وسیله نقلیه مانع از واژگونی آن در شرایط مختلف جاده میشود.
سیستم کنترل پایداری وسیله نقلیه در سرعت های پائین تر از  7/1کیلومتر بر ساعت غیر فعال می شود .
سیستم ضد واژگونی وسیله نقلیه در سرعت های پائین تر از 18کیلومتر بر ساعت غیر فعال می شود .

11
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 توجه!
-

سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ( ) ESPنمی تواند به همه شرایط بحرانی که در حین حرکت وسیله نقلیه رخ می
دهد غلبه کند .
سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ( )ESPراننده را از لزوم توجه به شرایط آب هوایی وشرایط ترافیکی معاف نمی کند.

شرایط بحرانی حتی برای وسایل نقلیه ای که مجهز به سیستم ( )ESPهستند به قرار زیر است:
-1
-1
-1
-9
-0

چرخاندن تیز فرمان در سرعت های باال
شرایط باری با مرکز ثقل باال
شرایط باری با بار کم و همزمان داشتن مرکز ثقل باال
شرایط باری با داشتن مرکز ثقل باال ویا مرکز ثقل شناور(متغیر)
کنترل شرایط وسیله نقلیه وقتی که چرخ ها با کف جاده و یاسطح کناری بر خورد می کنند.

کنترل سیستم ترمز تپه ( :) HSA
کنترل سیستم ترمز تپه قسمتی از سیستم ترمز ( ) ESPاست ترمز تپه به راننده کمک می کند که وسیله نقلیه را در سر باالیی
وحالت توقف کامل به سمت عقب کنترل کند .

 عمل کنترل ترمز تپه:
-1موتور را روشن کنید.
-1سیستم کنترل ترمز تپه را توسط فشار دادن کلید مربوط فعال کنید .
با این عمل چراغ راهنمای روی کلید مربوطه واقع در پنل ایزار روشن می شود .
-1وسیله نقلیه را در حالت دنده قرار دهید
-9ترمز دستی را رها کرده وشروع به حرکت کنید
هنگام شروع به حرکت از حالت توقف کامل ،وسیله نقلیه به صورت خودکار از سیستم ترمز تپه استفاده کرده ودر این حالت چراغ
راهنما خاموش می شود .
در طول حرکت ویا وقتی که ترمز دستی را رها می کنیم سیستم کنترل ترمز تپه غیر فعال شده ولی در حالت عملیات باقی می
ماند .
جهت خاموش کردن و یا غیر فعال کردن سیستم کنترل ترمز تپه کلید ترمز تپه را فشار داده و بدین ترتیب چراغ راهنما ی مربوطه
خاموش می شود.

 توجه!
سیستم ترمز تپه را وقتی که روی برفی باال ای از یخ پوشیده شده است استفاده کنید تا باعث غلتیدن وسیله نقلیه به سمت
عقب نشود.

11

دفترچه راهنمای کامیون کاماز 0945

پنل کنترل از راه دور سیستم تعلیق بادی:
سیستم کنترل الکترونیکی تعلیق بادی عملکرد های ذیل را انجام می دهد:
 .1اگر فشار کافی درگیرنده وجود داشته باشد و ترمز دستی آزاد (خالص)شود ،سیستم بطور خودکار تعلیق را به وضعیتی که قبال
در آن  OFFبوده ،تنظیم میکند .
 .1سیستم امکان تنظیم ارتفاع سکو و ثبت هر دو ارتفاع و تنظیم هر کدام از آنها را میدهد و اگر نیاز باشد از کنسول کنترل از راه
دور استفاده کند .
 .1سیستم ارتفاع تنظیم شده قبل را به طور خودکار حفظ می کند و تعلیق را در طول تاخیر (کندی )قفل میکند .در سرعت باالیی
 15کیلومتر در ساعت ،سیستم موقعیت حمل ونقل ارتفاع ها را بطور خودکار ودر سرعت باالی  15کیلومتر در ساعت –دومین
موقعیت حمل ونقل (برای کاهش ارتفاع مرکز ثقل و افزایش ثبات کامیون ) را تنظیم می کند .
 .9آن خود تشخیص داخل را در طول سفر فراهم میکند .اگرنقص تشخیص داده شده،چراغ نشانگر نقص سیستم تعلیق بادی روی
پنل ابزار روشن میشود.
سیستم کنترل الکترونیکی تعلیق بادی نیازی به حفاظت خاص جز کنترل بازرسی عملیاتی (در مرکز خدمات )ندارد.

 کنترل سیستم تعلیق بادي:
کنترل تعلیق بادی بوسیله کنسول کنترل از راه دور انجام می شود که در سمت چپ صندلی راننده قرار دارد.

.1دکمه فعال شدن کنسول
.1چراغ چشمک زن حالت فعال شدن کنسول
.1باال بردن سکو
.9پائین آوردن سکو
.0توقف باال بردن /پائین آوردن
.1ترتیب موقعیت حمل ونقل
.7.8دکمه های سوئیچ های حافظه
پنل کنترل از راه دور سیستم تعلیق بادی

کنسول کنترل از راه دور با فشردن دکمه ،1فعال میشود و بدین خاطر چراغ 1روشن میشود( .به شکل کنسول کنترل از راه دور
تعلیق بادی مراجعه شود ).اگر دوباره دکمه 1را فشار دهید کنسول و چراغ خاموش میشود .
افزایش /کاهش ،دکمه های 1و 9افزایش و کاهش سکو را به ترتیب فشار دهید.
برای تنظیم ارتفاع سکو در موقعیت حمل ونقل سوئیچ  1را فشار دهید .
برای ثبت تنظیم ارتفاع سکو ،دکمه(0توقف )را فشار دهید و برای روشن نگه داشتن آن کلیدهای)M1(7و )M2(8را فشار دهید.
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برای تنظیم ارتفاع ثبت شده قبلی –دگمه های )M1(7و )M2(8را
فشار دهید.
برای ممانعت از تغییر ارتفاع دگمه (0توقف) را فشار دهید .
حالت موقعیت حمل و نقل سیستم تعلیق با ÷یامی روی صفحه نمایش
خوشه ابزار اعالم میشود.
سیستم تعلیق بادی وسیله نقلیه در حالت حمل و نقل نیست .

سیستم تعلیق بادی وسیله نقلیه در حالت حمل و نقل نیست .

گوه:
گوه ها در نظر گرفته شده تا از حفاظت تحت کنترل وسیله نقلیه در جاده وقتی که خودرو پارک میشود یا قسمت جلو و یا عقب
خودرو جهت تهمیر باال برده میشود (برای مثال :برداشتن یا نصب تایر ) اطمینان حاصل شود.
گوه ها هم چنین از برای جلوگیری از لغزش وسیله نقلیه هنگام توقف اظطراری در نظر گرفته شده اند.
 -برای کامیون رانندگی در زمین ناهموار یا در جاده آسفالت با شیب تا 10درصد ()19

 جهت برداشتن گوه:
 .1باز کردن مهره پروانه ای (به شکل حذف گوه مراجعه شود).
 .1صفحه بست را بچرخانید.
 .1گوه را به سمت باال ببرید.

برداشتن گوه

سپر جلو:
جلو پنجره با دو دست با بکار بردن نیروی یکنواخت به هر دو طرف ،با رعایت حداکثر فاصله از مرکز پانل باز وبسته میشود (.به
شکل باز کردن جلو پنجره باال مراجعه شود).

 توجه!
باز وبسته کردن جلو پنجره فقط کشیدن یک از آن اکیدا ممنوع است .

10
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باز کردن قسمت باالیی سپر جلو

برای تثبیت جلو پنجره باال در وضعیت باال ،محور را از نگهدارنده بکشید و آن را به شکاف براکت نصب کنید.
برای برداشتن جلو پنجره پائین الزم است پیچ های بسته شده را باز کنید و پنل را بردارید.

جلو پنجره باال و پائین
.1براکت .1محور .1نگهدارنده  7-1-0-9پیچ

11
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عملیات نصب سیستم تريلر روی کشنده:
هنگام نصب سیستم تریلر روی کشنده به عنوان یک وسیله حمل ونقل جاده ای با توجه به سه تکه بودن گلگیر محور عقب ،قسمت
باالئی آن باید حذف شود .
جهت پیاده سازي ومونتاژ کردن الزم است که( :شکل زیر را ببینید و پیاده سازی ومونتاژ کردن قسمت باالئی).
 شل کردن مهره شماره 0 برداشتن قسمت باالئی گلگیر عقب -سفت کردن وبستن مهره 0

-1گلگیر عقب
-1قسمت باالئی گلگیر عقب
 -1گیره
-9گیره قالب
-0مهره

پیاده سازی گلگیر سه تکه محور عقب

قسمت باالئی گلگیر که مونتاژ شده است را در داخل نیمه تریلر قرار دهید.
جهت نصب قسمت باالئی گلگیر عقب :
 مهره شماره  0را شل کنید قسمت باالئی گلگیر عقب را نصب کنید -مهره شماره  0را سفت کرده وگیره شماره  1را محکم کنید .

 اتصال کشنده ونیمه تریلر:
 .1وسیله نقلیه را روی یک سطح سفت قرار دهید.
 .1گوه هایی را (بلوک های نگه دارنده) در پشت چرخ های نیمه تریلر قرار دهید.
 .1سیستم ترمز پارگینک را جهت متوقف کردن ثابت نگه داشتن نیمه تریلر فعال کنید .
 .9کشنده وتریلر را مطابق نیاز های دستور العمل مربوطه به چرخ پنچم به هم متصل کنید.
 اتصال سیستم قفل وسایل مربوطه به کانالهای روغن را قطع کرده وکشنده و تریلر را توسط وسایل وتجهیزات قفل کننده و توسطیک مهره درپوش دار به هم متصل کنید
 سپس گیره کشنده و تریلر را به هم وصل کنید .1سر شیلنگهای سیستم ترمز پنوماتیکی نیمه تریلر را به سر سیستم پنوماتیکی تر یلر ( )1.1متصل کنید شکل را ببینید –
متصل کردن سر ها و سوکت های اتصال کشنده و نیمه تریلر )
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 .7با استفاده از کابل فنری سوکت شماره  1را با سوکت متناظر آن در نیمه تریلر متصل کنید .کابل برقی جهت اتصال به تریلر
توسط کشنده تامین شده است .
 .8سیستم  EBSرا متصل کنید (پایانه شماره .)9
کابل برقی مربوطه به سیستم جهت اتصال به تریلر توسط کشنده تامین شده است
 .4ترمز پارگینک نیمه تریلر را رها کنید
 .15گوه های پشت تایر ها (بلوک های متوقف کننده )را بر دارید .

 در تریلر ها ونیمه تریلرها اتصال چراغ مه شکن عقب کشنده فعال نیستند.

.1
.1
.1
.9
.0
.1
.7
.8

اتصال خط اصلی (زرد رنگ)
اتصال سر خط تغذیه اصلی (قرمز رنگ)
سوکت جهت اتصال تجهیزات نوری وروشنائی
پایانه سیستم EBS
(سوکت پارگینک)
(سوکت پارگینک)
کابل فنری جهت اتصال تجهیزات مهندسی نور
کابل فنری EBS
اتصال سر ها و سوکت ها جهت اتصال کشنده نیمه تریلر

 توجه!
-

یک الیه نازکی از گریس روی صفحه تقویت کننده تریلر استفاده شده است بدون اطمینان کامل از بسته بودن قفل
شروع به حرکت نکنید.
جهت حفظ ونگه داری از سوکت ها وسر های متصل شونده در نیمه تریلر بار وارده شده روی چهار چوب نباید بیشتر از
 155kgباشد .

 جدا سازي نیمه تریلر از کشنده:
 .1وسیله نقلیه را روی یک سطح سفت نگه دارید.
 .1پشت چرخ دی نیمه تریلر از گوه (بلوک های متوقف کننده )استفاده کنید.
 .1از سیستم ترمز پارگینک جهت توقف نیمه تریلر استفاده کنید .
 .9تکیه گاه نیمه تریلر را پائین بیاورید به طوری که محور مربوط روی سطح زمین قرلر بگیرد وعمال روی اتصال نیرویی وارد نشود.
 مهره را باز کرده وقفل هیدرولیکی کشنده وتریلر را قطع کنید . اتصاالت را قطع کرده وقفل دستگاه ها را بوسیله آنها ببندید .1اتصال تمام کابل های بین تراکتور ونیمه تریلر را قطع کنید
 .7جدا کردن کشنده ونیمه تریلر را مطابق با نیازهای دستور العمل چرخ پنجم شرکت سازنده انجام شود .
 .8وسیله را باسرعت کم برانید تا زمانی که عمل جدایش نیمه تریلر تکمیل شود .
18
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.5عملکرد خودرو در فصل سرما:
ويژگیهای خاص عملکرد خودرو در طول دوره سرد:
در فصل سرد ،الزامات ذیل را رعایت کنید:
 از خدماتی که توسط سازنده توصیه شده استفاده کنید( .به ضمیمه های  1و  1این دفترچه مراجعه شود). مخزن شستشو را با مایع خنک کننده آماده با دمای انجماد پایین فراهم کنید.هنگام کار در دماهاي زیر صفر درجه ،موتور را فقط بعد از این که تنظیم کننده فشار فعال شد ،خاموش کنید تا میعانات
گازی جمع شده برای جلوگیری از یخ زدگی تخلیه شود.
اگر رگالتور یا لوله های تامین یخ زد یا اگر رگالتور با فشار ( ، kgf/cm2 )10±0,2کار نکرد یا اگر محرک بادی با هوای فشرده
پر نشود و صدای کمپرسور بیش از حد باشد ،موتور را خاموش کرده و رگالتور فشار را با آب گرم یا هوای گرم ،گرم کنید.
براي جلوگیري از یخ زدگی شلنگ تایر ،تایرها را در دو مرحله باد کنید:
 شلنگ را وصل کنید تا دریچه خروجی در گیرنده ترمز دستی را بررسی کنید ،تایرها را تا حداکثر فشار ممکن ثبت شده بوسیلهرگالتور فشار ،باد کنید.
 شلنگ را به سوزن باد تایر وصل کنید و تا فشار تایر را تا حد نرمال باال ببرید.براي جلوگیري از انجماد کفشک هاي ترمز روي دیسک قبل از پارک کردن خودرو ،دنده های ترمز را با چندین کارکرد
متوالی ترمز خشک کنید.
اگر کامیون برای مدت طوالنی پارک شود (برای مثال :برای یک شب) از سیستم ترمز دستی استفاده نکنید.

 جهت ترمز کردن در خودروهایی با گیربکس دستی:
 .1ترمز دستی خودرو را بکار ببرید.
 .2دنده پایین( سنگین) را فعال کنید.
 .3خرک را زیر چرخ ها بگذارید.
 .4ترمز دستی را خالص کنید.
 .5موتور را خاموش کنید.


جهت ترمز کردن در خودروهایی با گیربکس اتوماتیک:

 .1خودرو را در سطحی افقی (تراز) قرار دهید تا خودرو غلت نزند( سر نخورد).
 .2ترمز دستی خودرو را بکار ببرید.
 .3بررسی کنید « » Nروی صفحه نمایش روشن باشد.اگر نبود ،آن را با فشردن فعال کنید.
 .4خرک ها را زیر چرخ ها بگذارید.
 .5ترمز دستی را خالص کنید.
 .6موتور را خاموش کنید.

 توجه!
از ایمنی پارکینگ خودرو اطمینان یابید.
14
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 گرمایش روغن در سیستم فرمان:
قبل از شروع حرکت خودرو ضروری است که روغن در سیستم فرمان بعد از ارزیابی موتور گرم شود تا مانع آسیب و سایش بیش
از حد قطعات مکانیزم فرمان و پمپ فرمان هیدرولیکی شود.
ضرورت زمان کارکرد موتور برای گرمای ش روغن در سیستم فرمان در برابر دمای هوای محیط در جدول مشخص گردیده است.
ضرورت زمان کارکرد موتور براي گرمایش روغن در سیستم فرمان در برابر دماي هواي محیط
کمتر از منفی  05درجه سانتیگراد

کمتر از منفی  10درجه سانتیگراد

کمتر از منفی  10درجه سانتیگراد

دمای هوای محیط

بیشتر از  10دقیقه

بیشتر از  15دقیقه

بیشتر از  0دقیقه

موتور روشن است

 توجه!
چرخاندن فرمان قبل از گرم شدن روغن در سیستم فرمان ممنوع است.

استارت موتور در هوای سرد:
در دوره سرد ،موتور را به کمک (EFUواحد شعله الکتریکی) روشن کنید.پیش گرمکن استارت نیز برای روشن کردن موتور بکار
میرود.
حداکثر دما برای استارت مناسب موتور خشک و آماده سازی موتور برای بارگیری در جدول حداکثر دما برای استارت موتور خشک
مشخص شده است.

 توجه!
-

اگر هوای محیط  15درجه سانتیگراد باشد ،عملکرد ناپایدار صفحه نمایش امکان دارد و دمای  95درجه سانتیگراد منجر
به عملکرد نامنظم خوشه ابزار میشود.
حداکثر دماها براي استارت قابل اطمینان موتور سرد
با EFU

فعال شدن سیستم هاي کمک استارت

پارامترها

-90

-11

-15

حداکثر دماها برای استارت معتبر ، C ،حداقل

 15( 11با )EFU

15

8

زمان مورد نیاز برای آماده سازی موتور برای
بارگیری ،دقیقه ،نه بیشتر

با پیش گرمکن استارت

طبق پیشنهادات مشخص شده در ضمیمه1

ویسکوزیته روغن موتور(درجه)

طبق پیشنهادات مشخص شده در ضمیمه های  1و 1

سوخت
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راه اندازی موتور با استفاده از واحد : EFU
 EFUوسیله ای برای گرم کردن هوای ورودی .تسهیل راه اندازی موتور در هوای محیط منفی 0درجه و پایین تر است.
 EFUآالیندگی مواد مضر در جو را کاهش میدهد .عالوه بر این ،آن منجر به میزان سایش کمتر استارتر و باتری های ذخیره ساز
هم چنین کاهش زمان استارت موتور میشود.
چرخه عملیاتی  EFUبطور خودکار توسط  ECUکنترل میشود.
براي فعال کردن  EFUسوئیچ روی ابزار را با چرخاندن سوئیچ ابزار و استارتر به حالت (ONحالت حرکت) قرار دهید.
در دمای محیط زیر منفی 0درجه سانتی گراد پیش گرمکن  EFUبه طور خودکار روشن میشود .که به موجب آن اطالعات ذیل
در خوشه ابزار نشان داده میشود.

بعد از این که شمع التهابی گرم شد ،اطالعات ذیل نمایش داده میشود.

موتور را در عرض  10ثانیه راه اندازی کنید

-

سوئیچ  EFUبه طور خودکار خاموش میشود اگر:
خاموش شد ،موتور عرض  15ثانیه روشن نشود.
بعد از اینکه چراغ
نشانگر روشن است.

-

موتور روشن میشود وقتی که چراغ

-

موتور با دمای خنک کننده تقریبا صفر درجه سانتیگراد کار میکند.

پیش گرم کننده:
پیش گرم کننده برای گرم کردن قبل از راه اندازی آن در دمای محیط تا منفی  90درجه سانتیگراد میباشد.
خودروهای با پیش گرمکن های مدل  19 ТС-10یا  11ZHD24مجهز میشوند که بر اساس پیکربندی خودرو است.
راهنمای دستورالعمل های عملیاتی برای پیش گرمکن ها در ضمائم ((بخاری دیزل پیش گرمکن  19 ТС-10-GPو یا ((مایع
بخاری کوچک  »PRAMOTRONIC-16ZHD24موجود است.
درگیر بودن یا نبودن بخاری ،نشانگر وضعیت عملکردی آن بوسیله کنترل پنل انجام میشود(.به موقعیت بخاری پیش گرمکن در
کابین مراجعه شود)
خودرو به یک مخزن سوخت مستقل برای پیش گرمکن  14TCمجهز شده است.
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سطح سوخت را در مخزن بررسی کنید زیرا مخزن مستقلدر سیستم سوخت موتور گنجانده شده است(.به بخش(( 1نگهداری
مراجعه شود).

موقعیت کنترل پنل پیش گرمکن در کابین
-1کنترل پنل بخاری

گرمايش سوخت:
سوخت بطور خودکار در فیلتر سوخت درشت و یک لوله مکش سوخت گرم میشود .اطالعات درباره گرمایش سوخت در کنترل
پنل نشان داده میشود.
گرمایش سوخت در یک لوله مکش سوخت فعال میشود.
گرمایش سوخت در یک فیلتر سوخت بزرگ (فیلتر )VFIدر دمای ( )1±1فعال میشود
و در دمای ( )1±8درجه سانتیگراد غیرفعال میشود.

گرمايش مايع خنثی کننده (ادبلو):
مایع خنثی کننده در دمای منفی ده درجه سانتیگراد یخ میزند.
مخزن ادبلو با دمای خنک کننده موتور گرم میشود .با دمای کار بدست آمده ،تزریق مایع شروع میشود.
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ضمیمه ها:
ضمیمه شماره  :1چارت مربوط به روغن کاری برای وسیله نقلیه کاماز 5445
ضمیمه :1
چارت روغن کاری ،محدوده و کاربرد سططوخت ها و گریس ها و سططیاالت مخصططوص را جهت کارکرد محصططول کاماز  ( 0945تک
محوره  ) 9×1به همراه موتور یورو  0را مشخص می کند.
دوره های زمانی تعمیر و نگهداری وسططایل نقلیه در گروهی بنام  Aمشططخص شططده اسططت .بازه های زمانی تعمیر و نگهداری گروه
های دیگر در کتاب تعمیرات و نگهداری ذکر شده اند.
جدول  :1مقادیر بازه هاي زمانی تعمیر و نگهداري
بازه های زمانی تعمیر و نگهداری وسیله نقلیه

نوع تعمیر و نگهداری

روزانه

تعمیر و نگهداری روزانه

هفتگی

تعمیر و نگهداری هفتگی

در بازه  1555تا  1555کیلومتر از حمل و نقل

*Maintenance - 2500-Mnt.

بعد از طی  85555کیلومتر

تعمیرات و نگهداری

یک بار در سال و هر پاییز

تعمیرات و نگهداری اضافی

روش های تعمیر و نگهداری (  ) Mnt 2500باید در طول دوره کارکرد اولیه ،و یک بار در کل طول های وسیله نقلیه انجام شود.


چارت مربوط به روغن کاری در جدول شماره  1این ضمیمه آورده شده است.
جدول  :2چارت مربوط به روغن کاري وسیله ( محصول ) کاماز 0445
عنوان کارها

تعمیر و
نگهداری

مقدار
گریس
( به ازای
هر مورد )

1

0

9

سطح روغن را چک کنید
روغن را تعویض کنید

W.Mnt.
Mnt.

نام و طراحی سوخت به روغن و گریس
مشخصات

اصلی

1

1

نقاطی که
باید روغن کاری شوند
1

سوخت دیزلی یورو
EN
590:2009
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EN
590:2009

37÷39
*l

MB
Sheet
No.228.5

GOST Р 52368-2005 (ЕН
)590:2009
سوخت دیزلی یورو
مطابق با اساندارد محیطی کالس  K5طبق اساندارد
according to GOST 32511-2013
)(ЕН 590:2009
سوخت دیزلی یورو
GOST Р 52368-2005 (ЕН
)590:2004
سوخت دیزلی یورو
مطابق با اساندارد محیطی کالس  k5طبق استاندارد
according to GOST 32511-2013
)(ЕН 590:2009
روغن های موتور بر طیق صفحات شماره 118.0
از دستوالعمل های عملیاتی مواد( شرکت مرسدس
بنز )

* سطح روغن باید بین باالترین و پایین ترین عالمت ( نشانگر ) روی میله گیج روغن باشد.
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منبع تغذیه
Daimler OM457

منبع تغذیه بخاری
( پیش گرمکن )
( مستقل )

سیستم روغن کاری موتور
of Daimler OM457
engine
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ضمیمه :2محدوده دمای کاربردی برای روغن های موتور:
جهت حصول اطمینان از عملکرد وسیله نقلیه ،از سوخت ،روغن یا سیاالت مخصوص پیشنهادی توسط کارخانه استفاده نمائید.
لیست روغن موتورهای مجاز با کاربرد در تمام قسمت ها و مجموعه های موتور  Daimlerدر قسمت مشخصات و دستورالعمل
های نگهداری محصوالت کارخانه مرسدس بنز آمده است .مراکز و اطالعات مربوط به این دستورالعمل ها در تمام نمایندگی های
خدماتی مرسدس بنز و یا در وبسایت  htpp://bevo.mercedes-benz.com/.در دسترس است.
سوخت دیزلی:
سوخت سازگار با استاندارد یورو  EN 590که دارای سولفور کمتر از  5.555551است را استفاده نمائید.
روغن موتور:
جهت اطالعات تکمیلی در مورد روغن های موتور بخش (مواد سرویس و نگهداری) از دستورالعمل های موتور  OM 457LAرا
مشاهده نمائید.
برای موتورهای دایملر  Daimlerاز روغن های با مشخصات موجود در شماره  118.0از مجموع دستورالعمل های سرویس
محصوالت کارخانه مکرسدس بنز استفاده کنید.
محدوده دمای کاربردی برای روغن های موتور در شکل شماره  1نشان داده شده است.
بازه های زمانی تعویض روغن بسته به شرایط کاری وسیله نقلیه ،کیفیت روغن موتور بکار برده شده و کیفیت سوخت بکار برده
شده (محتوی سلفور) دارد.

-1روغن موتور فصلی
-1روغن موتورهای با درجات مختلف
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