
במקרה חרום:
בכל מקרה חירום, תאונה, סכנה, 

מצוקה (פיזית ונפשית), כשאין מענה 
אחר, בשעות ובימים לא שגרתיים 

וכברירת מחדל

33010
(מרכזיה 03-6106666)

קצין בטיחות בתעבורה 

054-6734165 
k-rechev@noal.co.il

משרד תב"ה צי-רכב דרור 
ישראל

054-6734666 
log@noal.co.il

רכז רכבי הנוער העובד והלומד. 
רכז צי הרכב- תב"ה, דרור ישראל

054-6735028
eyalja�a@noal.co.il

אייל יפו

רכז צי הרכב- תב"ה, 
דרור ישראל

054-6734508
tsahbt@drorisrael.org.il

צח בר-תור

תודה ונסיעה בטוחה!
מחלקת תב"ה-צי הרכב

גללו          למטה

הפחתת מזהמים? זה קל!

מדריך מעשי בנושא 
adblue אוריאה 

טלפונים ליצירת קשר:

סרטון הדרכה היכן ממוקם

פתח מילוי נוזל האוריאה בסיטרואן ברלינגו.

https://www.youtube.com/watch?v=QuYplGManJk

האם האוריאה חיונית לתפעול 
הרכב?

מבחינה מכאנית הרכב (המנוע) יכול לעבוד 
היטב ללא אוריאה. אך היצרניות מחויבות (על 

פי הסכמים בינלאומיים שונים) להתקין 
ברכבים אלה מערכת "להשבתה מרצון" של 

המנוע במקרה שמיכל האוריאה התרוקן.

מה קורה אם מיכל האוריאה 
התרוקן לגמרי?

במקרה כזה, לאחר שנדומם את המנוע, לא 
נוכל להתניע אותו שנית (גם אם נמלא את 

מיכל האוריאה). נצטרך לגרור את הרכב למוסך 
בו, בנוסף למילוי אוריאה, יבטלו את השבתת 

המנוע.

האם זאת הבעיה הכי גדולה בקשר 
לאוריאה?

לצערנו מסתבר שלא. היו לנו כבר 2 מקרים 
שבהם בטעות מילאו אוריאה לתוך מיכל 

הדלק וגרמו לנזקים של אלפי שקלים 
למערכות ההנעה של הרכבים.

האם האוריאה יקרה?
ממש לא. מיכל אוריאה מכיל כ-15 ליטר. 
בתחנות דלק זה יעלה לנו כ-50 ₪ בלבד. 

במוסך זה יעלה כ-100 ₪.

 AdBlue האם נהג יכול למלא את
בעצמו?

כן, בקלות! בחלק מתחנות הדלק יש משאבות 
לתדלוק AdBlue. לחלופין, מוסכים ותחנות 
 .AdBlue דלק מוכרים מיכלים של  אוריאה

חשוב מאוד להקפיד ולוודא, שאתם ממלאים 
את האוריאה למיכל הייעודי של האוריאה ולא 

לתוך מיכל הדלק.

 

כיצד לאפס את אזהרת אוריאה 
AdBlue

לאחר שמילאנו אוריאה (בכמות מספקת), נורת 
החיווי על חוסר באוריאה תיכבה באופן 

אוטומטי מיד לאחר ההתנעה. אם הנורה עדיין 
לא כבתה, יש לדווח לקצין בטיחות, אשר ינחה 
להגיע עם הרכב למוסך בהקדם לבירור ופתרון 

הבעיה.

אם בטעות הכנסתי נוזל אוריאה 
למיכל הסולר?

במידה והכנסתם בטעות נוזל אוריאה למיכל 
הסולר, הדבר החשוב ביותר הוא לא להניע את 
הרכב. יש לדווח לקצין הרכב שינחה על גרירת 

הרכב  למוסך לצורך שטיפת המערכות.

שימו לב! הנעת הרכב במצב כזה תגרום 
לסתימת המזרקים ולבעיות נוספות במערכת 

ההנעה. 

7 שאלות נפוצות
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צמצום הגזים הרעילים 

שנפלטים ממכוניות (מנועי) 

דיזל והסרת מזהמים 

מזיקים! 

במסגרת הכרת הרכב 
בפעם הראשונה 

עליכם לקבל הסבר על 
המערכת.

ככל שהמכונית והנהג 
חסכוניים יותר, צריכת 

האוריאה תהיה 
חסכונית יותר. ובכל 

מקרה גודל המיכל עד 
15 ליטר.

מכסה מוברג כחול 
 AdBlue שרשום עליו

ליד מכסה המילוי 
השחור של הסולר. 

איך אדע אם 
יש לי אוראה?

כמה אוראה
צריך למלא?

במסך תצוגת המידע 
תידלק נורית חיווי 

כתומה, אם כי לרכבים 
שונים יש חיוויים מעט 

שונים: 

?AdBlue איך יודעים עם חסר

איפה
ממלאים?

AdBlue AdBlue

חוסר התייחסות לנורית חיווי זו תגרום לכך שהרכב 
לא יניע מחדש לאחר שנדומם את המנוע. ליתר 

ביטחון אין "להתקרב" לאפס, שכן הספירה לאחור 
אינה בהכרח מדויקת ואתן עלולות להגיע לאפס 

מוקדם ממה שציפיתן!

מותר להתעלם?

נוזל האוריאה מוזן 

לחלקי מערכת 

הפליטה של הרכב.

תגובה כימית ממירה את 

גזי הפליטה המזיקים 

לחנקן ולמים לא מזיקים

איך זה עובד?

התוצאה

מה זה עושה

ככה!


