
 
 
 
 
 
 

 :משרדים ומפעל
 (פינת ההשכלה)הקידמה ' רח
  22577אשדוד , צפוני. ת.א

 08-8528777: טלפון

 08-8528778 :פקס
 :דואר אלקטרוני

girsh@netvision.net.il  

1 

 

  מ"בע (5891) גירש תעשיות. ח
ם,מרכבים למשאיות גררי ם,נ   ,נתמכי
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 TURN KEYפרויקטים מיוחדים 

 
 0111נ \ג                                                                                                                                        

 בנתמך ובנגרר מלא  - .E.B.S. R.S.S +מערכת                       
 

תמכים ונגררים המיובאים  מאירופה כשהם מצויידים מ גאה להציע ללקוחותיה נ"בע 0891גירש תעשיות . ח
 . במערכות הבלימה מתקדמות וחדשניות

 
 

E.B.S. –  מערכת בלימה אלקטרונית–        ELECTRONIC BRAKE SYSTEM 

R.S.S. –  מערכת לשיפור הייציבות בנתמך–     ROLL STABILITY SUPPORT 

A.B.S. –  מערכת למניעת נעילת גלגלים–   ANTI- BLOCK (LOCK) SYSTEM   
 
 
 

 נגרר מלא/ בנתמך   E.B.S. מערכת
 

 (מניעת נעילת גלגלים )  .A.B.S -המערכת מכילה בתוכה את מערכת ה
 .ובנוסף מנהלת את הבלימה והייציבות

 

שילוב של ראש , אולם( 24Vזקוקה לאספקת מתח  )בנתמך הינה עצמאית  .E.B.Sמערכת 
 .הוא המומלץ,  .E.B.Sמצויידים במערכות נתמך אשר שניהם ( + סוס)גורר 

 

 :יכולה להעביר את פקודת הבלימה במספר דרכים .E.B.Sמערכת 

 .המחוברות ביניהן .E.B.S -בין מערכות ה –י תקשורת מחשבים "ע – אלקטרוניקה/בחשמל. 0  

 .המערכת נותנת הוראות לעצמה -חשמלית– בצורה פרטנית. 2  

 ומתורגם לפקודה חשמלית -האויר המגיע מראש הגורר לחץ – דרך הפניאומטיקה. 3  
 .של הנתמך  .E.B.Sבמערכת                                          

 
 

        
 בטיחות    *         שילוב של:  יתרונות המערכת

 יעילות  *                                                                   
 חסכון בתחזוקה *                                             
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 :בטיחות

 
 .מרחקי עצירה קצרים יותר* 
את    של ראש הגורר    .E.B.Sבזמן הבלימה בוחנת מערכת  – תיאום טוב יותר בין ראש גורר לנתמך* 

         –הנתונים ובוררת את אמצעי הבלימה 
 .  החל משימוש בבלם מנוע או ריטרדייר דרך הפעלת בלמי הראש הגורר  ובלמי הנתמך  
 .המערכת מווסתת בין אמצעי הבלימה השונים  
 
 המערכת מסוגלת להעדיף את הפעלת בלמי הנתמך לעומת בלמי הראש הגורר וזאת בכדי להגיע 
 .לשחיקה דומה של הבלמים בסרנים 
 
 
 

E.B.S.   בשילוב עם.R.S.S  – ROLL STABILITY SUPPORT 
 

תוך בדיקת ( צנטריפוגליים ) עוקבת אחרי השינויים בהתפתחות  כוחות צד   .R.S.Sמערכת  
 .השינוי ברדיוס הדינמי של הגלגלים

המורכבים בגלגלים של הסרן  שני חיישנים+  חיישן מרכזי של  תאוצה צידית- .R.S.Sלמערכת 
 .האמצעי בימין ובשמאל

 .ה שינוי במהירות הגלגלים בין ימין לשמאל אשר מצביע על שינוי באחיזההמערכת מזה
המערכת עוקבת אחר היציבות בנסיון לגלות מצבים  – 2-ו 0שתי דרגות אבחנה  .R.S.Sלמערכת 

 .קריטים/גבולים
 

את הבלמים תוך חלוקה שונה בין ימין  לשמאל וזאת  .R.S.Sמפעילה מערכת  –עם זיהוי מצב שכזה 
 .הפועלים עליו ולהפחית את כוחות הצד בכדי להאט את הנתמך

 
 – התוצאה

     
 .חסכון בנזק תאונתי= הפחתת המצבים העלולים להביא להתהפכות  

 

 
E.B.S.   וסרן מתרומם 

 

 .הורדה אוטומטית של הסרן המתרומם ללא התערבות הנהג/שולטת על הרמה .E.B.Sמערכת 
  . הסרן ירד למטה באופן אוטומטי –בראש הגורר  בכל ניתוק של מתג ההצתה, בנוסף

 .מתוך עומס המקסימלי המותר % -ניתן לתכנת את המערכת להורדת הסרן כ
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.E.B.S – דיאגנוסטיקה וחיווי   .O.D.R – ONLINE  DATA  RECORDER 
 

 .( PAD WEARNING )מצויידת לרוב בחיווי  מצב שחיקה   .E.B.Sמערכת   *
 .הכנס לשרות –נורית אדומה .  בלמים תקינים –וקה נורית יר    

 
   במקרה של שחיקה גבוהה בבלמים של הנתמך( בראש גורר ובנתמך )  .E.B.Sמערכות   *

 .כל תקלה מפעילה נורה בראש גורר.  יתקבל חיווי בתא הנהג בזמן ההתנעה    
     
 :אוגרת נתונים קודמים .E.B.Sמערכת   *

 :נתונים היסטורים לדוגמא" משוך"חדת לציי רכב ניתן לבעזרת תוכנה מיו    
 

 .מ מצטבר עד היום"כ ק"סה*     
 .מ מצטבר מהקריאה האחרונה שבוצעה"כ ק"סה*     
 (.נסיעות בחצר אינן נמדדות –ש "קמ 31במהירות מעל )מספר הנסיעות שבוצעו *     
 (שעון ) מספר שעות ההפעלה *     
 .מ של נסיעה"ק 011ופעלו הבלמים לכל  מספר הפעמים בהם ה*     
 ..A.B.S -מספר הפעמים בה הופעלה מערכת ה*     
 .2ובדרגה  0בדרגה   .R.S.S  -מספר הפעמים בה הופעלה מערכת ה*     
 .העומס הממוצע על הסרנים לנסיעה*     
 .העומס הנוכחי על הסרנים בזמן הבדיקה*     
 מותר על הסרניםבעומס ה 01%חריגה של יותר מ*     
 לחץ אויר ממוצע בזמן הבלימה*     
 .....ועוד   
 
 

E.B.S. –  (אנליזות ) ניתוח נתונים    
 

 ;לאחר משיכת הנתונים ממערכת הנתמך ניתן להתחבר אל אתר היצרן
 להשוותם לנורמה מקובלת,באתר היצרן ניתן להכניס את הנתונים אשר נמשכו מהנתמך  

 .ספיםכמו גם למספר נתמכים נו
 

 (.חריגה מהנורמה ) ניתן לקבל דוח השוואתי  מודפס עם דגשים  על הנקודות הבעיתיות 
 
 

 .אנו עומדים לרשותכם בכל מידע נוסף
   


