
DAF Euro 5

אי� להוציא את המקסימו
 מהמשאית של�



:תוכ�

התנגדויות לתנועת הרכב•

מומנט והספק•

תצרוכת דלק•

נהיג ה חסכונית•

: מטרה

הבנת מאפייני המנוע•

אפשרות לחסכו� משמעותי בדלק•

תוכ�  ו מ טרת ה ה דרכה



לדעת כיצד לנהוג ברכב על מנת להשיג 

את  תצרוכת הדלק הנמוכה ביותר

יו תר ידע

=
יו תר חיסכו�

הבנת מאפייני המנוע

מטרה



התנגדות לגלגול

התנגדות האוויר

התנגדות השיפוע

.

גורמי
 המתנגדי
 לתנועה



.

התנגדות לגלגול

התנגדות  לגלג ול 

0-3%: כיוו� סרני� וזוויות היגוי

3-5%:  לח� אוויר בצמיגי�



kWהספ ק  
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≈ 15 l/100 km

הספק דרוש להתגברות על  

ההתנגדות לג לגו ל 

הספ ק בכוח  סוס 

ש "מהירות בק מ 
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.

התנגדות האוויר

התנגדות  האוויר



0    10  20   30   40  50   60  70   80   90  

160

140

120

100

80

60

40

20

0

18 kW

42 kW

B

136

109

82

55

27

Translated in fuel:
• 60 km/h:  7 l/100 km
• 80 km/h:13 l/100 km
• 90 km/h:17 l/100 km

הספק הדרוש להתגברות
על התנג דות האוו יר

kWהספ ק  

הספ ק בכוח  סוס 

ש "מהירות בק מ 

ס" כ57

ס" כ25
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Translated in fuel:
• 60 km/h:22 l/100 km
• 80 km/h:28 l/100 km
• 90 km/h:32 l/100 km

הספק דרוש להתגברות
התנגדות לגלגול+ על התנגדות האוויר 

kWהספ ק  

הספ ק בכוח  סוס 

ש "מהירות בק מ 

ס" כ127

ס"   כ76



ערכה אווירודינמית•

בדיקת לח� אוויר בצמיגי�•
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?מה נית�   לעשות



.

2 tonnes

40 tonnes

42 km/h

 כוח סוס345

5

התנגדות  השיפוע

התנגדות השיפוע

KW 254: הספק דרוש במצב זה



: מנוע

: הספק •

התנגדויות»

האצה»

הספק הדרוש להאצה

: טון40האצה של 

ש" קמ0 – 80

= 

0,5 –  ליטר דלק0,7



:צרכני� המונעי� על ידי המנוע

אלטרנטור•

מזג� •

מדחס אוויר•

לכול� יש השפעה על

!צריכת הדלק

2מזג� פועל דלק %

1,4 בפעולת סרקMXמנוע  l/h* 

בטמפרטורת עבודה* 


צרכני
 נוספי



הבדל בצריכת הדלק 

:בי� קי� לחור'

11,5 %

weeks

השפעות מזג האוו יר
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1 m

F = 700 N

700N x 1m

= 700 Nm

מומנט



היווצרות המומנט  

במהל� עבודת המנוע

Nmמו מנט  

= כוח x זרוע (N x m)

Kwהספק  

=
מומנט המנוע x  מהירות המנוע

9549,3



n
F

המנוע מסוג ל להסתובב ולספק א ת  

המומנט  מס פר פעמי� בדקה

 פעמי� בדקה 1200:לדוגמה

   =x 1200 2300הספק מתקבל       

  9549.3 

=    289 kW.

הספק



ההספ ק מ ש פיע על יכולת הרכב לפתח מה ירות

.

Kw    : הספק

מ הירות = 

הספק



.

Nm    : מו מנט

כוח סחיבה= 

המומנט מ שפיע על יכולת הסחיבה של  הרכב

מומנט



± 800 hp ± 800 hp

?מה בעצ
 ההבדל



עקומת מומנ ט •

עקומת הספק •

עקומת תצרוכת דלק סגולית•

CF85.460

XF105.460

ביצועי המנוע
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ת� לרכב אנרגיה תו  שימוש 

בכמה שפחות דלק

אל תית� לרכב יותר 

מדי אנרגיה

השתמש בצורה יעילה 

באנרגיה שיש לרכב

1

2

3

1 2 נהיגה חסכונית3



ד המסומנת  "גזרת מד הסל

מס מנת א ת התוו  היעיל , בירוק

והחסכוני ביותר של המנוע

1

נהיגה חסכונית

ת� לרכב אנרגיה תו  שימוש 

בכמה שפחות דלק
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,כאשר לא לוחצי� על דוושת הגז

אפסצריכת הדלק היא 

אל תלח� על הגז 

כשלא צרי 

עזוב את דוושת 

הגז בזמ�

2

נהיגה חסכונית

אל תית� לרכב יותר 

מדי אנרגיה



במצב שבו הגז אינו לחו� ואי� צור  בבלימת 

כדי , יש לנהוג בהילו  גבוה ככל שנית�, מנוע

להוריד את התנגדות המנוע לתנועה 

, הקט� ככל הנית�

גורמי� המתנגדי� 

לתנועה 

הימנע מבלימות 

והאצות מיותרות

3

נהיגה חסכונית

השתמש בצורה יעילה 

באנרגיה שיש לרכב



סגנו� נהיגה כללי נסה לצפות מראש 

את מה שיתרחש 

על הכביש

הימנע מלחיצות 

מיותרות על הגז 

ותעזוב בזמ� את 

הדוושה

נהיגה חסכונית



סגנו� נהיגה כללי

נהיגה חסכונית

נסה לשמור על 

מהירות קבועה 

ככל הנית�



:ד"תסתכל על מד הסל

: א� נופל מהר-

 הורד הילו  של�-

בתחתית התחו � הירוק

:  א� נופל לאט-

 הורד חצי הילו -
בתחתית התחו � הירוק   

: אל תאבד מ הירות לפני תחילת עליי ה

 יש ללחו� על הגז עד סופו בזמ� המתאי�!

ד "הורד הילוכי� עד שהסל

מתייצב בתחו� הירוק

נהיגה בעלייה



העלאת הה ילו � מורידה את  העלאת הה ילו � מורידה את  

תצרוכת הדלק תצרוכת הדלק 

נהיגה בעלייה

:ד"תסתכל על מד הסל

:  א� עולה לאט!

 תעלה בחצי הילו -
בחלק העליו� של התחו� הירוק

: א� עולה מהר!

 תעלה בהילו  של�-
בחלק העליו� של התחו� הירוק



80 � 85 km/h

85 � 90 km/h

+ 6% דלק

+ 7% דלק

מהירות גדולה יותר גורמת 

לצריכת דלק גדולה יותר

 טו�40 !רכב העמוס ב* 



:שימוש בבל� מנוע
ד "אל תית� לסל

לעלות מעל התחו � 

הכחול 

1

2

3

נהיגה בירידה

:באינטרדרשימוש 

במהירויות גבוהות

:שימוש בבלמי שירות
בלו� בתזמו� נכו� ושלב בי� סוגי 

הבלמי� על מנת לשמור על הרפידות



החלפת ההילוכי� מתבצעת 

באופ� אוטומטי תו  

:התחשבות ב

משקל הרכב-

התנגדות לתנועה-

) גז(מצב דוושת המצערת -

עקומת המומנט של המנוע-

טמפרטורת המנוע-


נהיגה ברכב ע
 תיבת הילוכי

AS-TRONIC



:עבודה בתחו
 יעיל

נהיגה חסכונית
 
AS-TRONICברכב ע
 תיבת הילוכי

ד "הי שאר בסל
" ירוק ""ה 

:תחילת נס יעה 
לח� על הגז בצורה 

רציפה לעבודת 

מצמד מי טבית 

:לחיצה על הגז
בהילו כי�  נ מוכ י� 

לחיצה  ק לה  ←

בהילו כי�  גבוה י� 

לחיצה  חזק ה ←

: קי קדאו�

חריג-
כאשר יש צור  -

ד גבוה"בסל


: החלפת הילוכ י

)גז(תלויה במצב המצערת -


