
مان تي جي إس العالمیة
.مصممة لخدمة أعمالكم



تولیفة مثالیة من الدینامیكیة
واالعتمادیة

في كل دقیقة بل وفي كل ثانیة، ثمة شاحنة في مكان ما حول العالم تنقل حمولتھا إلى وجھتھا. وھذه
غالباً ما تكون شاحنة "مان"، حیث إنھا تحظى بحضور ممیز في جمیع أسواق العالم

یسمح ذلك لنا بنیل معرفة ثمینة عن الثقافات والقیم والمشاعر واالتجاھات وأیضاً الظروف الجغرافیة
والمناخیة في الدول التي نضطلع فیھا بتطویر وتصمیم مركباتنا. وھذه المعرفة الثاقبة تسمح لنا بطرح

مركبات معدلة تناسب السوق المستھدفة والمتطلبات الخاصة لعمالئنا

مان تي جي إس" ھي النتیجة المنطقیة لما نمتلكھ من خبرات. شاحنة متینة فائقة الجودة مصممة"
لتلبیة أصعب المھام والوفاء بجمیع أنواع النقل. مركبة تباھي بما لدیھا من تقنیات مبتكرة وخصائص
البیئة صداقة  مفھومي  في  حدیثة  اتجاھات  واضعین  السالمة  أو  الجودة  في  تفریط  دون  متطورة 

واالستدامة

تتوفر "مان تي جي إس" في فئة جرار نصف مقطورة أو شاسیھ وفئة قالب، فھي تجمع بین مزایا
الفئتین  بین عناصر                          المشھود لھا بالكفاءة في سابقتھا "مان تي جي أیھ" التي حققت
لألسواق إس"  جي  تي  "مان  تقدم  التقنیة.  عالیة  مبتكرة  مكونات  وبین  العالم  مستوى  على  نجاحاً 

الخارجیة بُعداً جدیداً في كفاءة النقل، وذلك من خالل مزجھا لألداء الممتاز مع االعتمادیة الفائقة

:®Trucknology
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مــان تي جــي إس" للنقل عبر مســافات طویلة وقصیرة"
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كفاءة في النتائج: باقات

MAN TipMatic® Profi
نظام التحكم في ضغط اإلطارات

نظام التحكم في ضغط الھواء
مولد جدید بقدرة 120 أمبیر

خرطوم ھواء بطول 20 متراً
محدد سرعة 85 كم/ ساعة

مصابیح إضاءة نھاریة
أسطوانة ھواء مضغوط من األلومنیوم

ن مجفف ھواء مسخَّ
قفل تفاضلي

مصممة لتنجح مھمتھا على
الطریق

كفاءة في النقل دون توقف

اعتمادیة ممتازة، توفیر فائق في استھالك الوقود، أداء قیادة ممیز ، راحة عالیة أثناء العمل والمعیشة، سالمة
نموذجیة - ھذه ھي الخصائص الرئیسیة التي تجعل من ""مان تي جي إس"" الشاحنة المثالیة المناسبة لكل
المھام. مان تي جي إس القیاسیة ھي الشاحنة المثالیة لجمیع المھام، وذلك لما بھا من مصد اصطناعي أنیق
ومحرك یعمل بنظام المسار المشترك لحقن الوقود ومحاور مخروطیة مسننة )ھیبودیة( منخفضة االحتكاك.
فھي الرد المقنع على التحدیات االقتصادیة المعاصرة، وذلك لما بھا من خصائص مثل االنخفاض الملحوظ
في استھالك الوقود واالعتمادیة الكبیرة وانخفاض معدل البلى والتآكل وارتفاع نسبة االحتفاظ بالقیمة. كفاءة

في النقل لھا مردود إیجابي

ــي ــاض ف ــن انخف ــھ م ــع ب ــا تتمت ــا نظــراً لم ــي أوروب ــا ف ــت كفاءتھ ــة أثبت ــة معروف ررررررررھــي باق
اســتھالك الوقــود یصــل إلــى 3لتــرات/ كــم مقارنــة بشــاحنات النقــل القیاســیة عبــر مســافات طویلــة. وھــذا
ً یــؤدي إلــى تحقیــق وفــرة ســنویة محتملــة فــي اســتھالك الوقــود وانبعــاث ثانــي أكســید الكربون تبلــغ تقریبا
4,500 لتــر دیــزل و 12 طنــاً مــن ثانــي أكســید الكربــون. تعمــل باقــات                 المتوفــرة فــي "مــان تــي

جــي إس" بجمیــع األســواق الخارجیــة -مــع باقــة       أو بدونھــا- علــى تقلیــل اإلجھــاد الموضــوع علــى
ً البیئة بل وعلى جیبك أیضا

EfficientLine

EfficientLine كفاءة في النتائج: باقات
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See below how NOSCO has been able to carry out operations with the 
help of MAN TGS.

تشغیل دون حدود

مھما یحدث: مان تي جي إس مصممة لتتحمل األشغال الشاقة ولتصمد في كل ظروف التشغیل. ولھذا
الغرض فھي مجھزة تجھیزاً مثالیاً بما یلي: مصد فوالذي مكون من ثالثة أجزاء مع خطاطیف قطر ضمن
التجھیزات االختیاریة، محاور كوكبیة عالیة المتانة مع خلوص أرضي كبیر، محركات مشھود لھا بالكفاءة
ذات نظام مسار مشترك لحقن الوقود بقوة تصل إلى 397 كیلووات ( 540 حصانا)، وھذه بعض األمثلة

القلیلة على تلك الخصائص

أنواع الدفع الرباعي العجالت لتحقیق أقصى درجات الجر المناسبة لصنادیق الغرز واألقفال التفاضلیة ونظام
التحكم اإللكتروني وصندوق تروس                            مع وضع السیر على الطرق الوعرة ھي خصائص
تضع الشاحنة في مكانة ممیزة. فبصرف النظرعن اختیار تقنیة القیادة التي تناسب احتیاجاتك الخاصة،
فتصمیم "مان تي جي إس" یضمن أعلى أداء وأفضل كفاءة عند النقل. تتمیز "مان تي جي إس" 6×  6
بخاصیة جدیدة إذ تحتوي على قابض محول عزم          440 ونظام ناقل حركة                          لنقل
أوزان بإجمالي یصل إلى 250 طناً. ستوفر تكالیف التشغیل والصیانة ومن ثم ستحصد مكاسب اقتصادیة

وإنتاجیة. وھذا ھو مفھومنا عن كفاءة النقل

مصممة لألعمال
الیومیة الشاقة

®MAN TipMatic

WSKAS-TC-Tronic-12



مــان تــي جــي إس" للنقل عبر المســافات طویلة وقصیرة"
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مصنعة للتنقیب
قالبات مان للتنقیب

التحدیات التي یمثلھا التنقیب كبیرة: تشغیل شاق متعدد النقالت مع أقصى قدرة یومیة وحموالت ثقیلة
وطرق غیر ممھدة في ظروف مناخیة قاسیة مملوءة بالغبار، كلھا عوامل تجعل منھا مھمة شاقة!
وھذا ھو السبب وراء التصمیم المتین لشاحنات التنقیب وقدرتھا على نقل حموالت ثقیلة وتجھیزھا
بمحركات قویة اقتصادیة اعتمادیة. الشاحنات التي تلبي ھذه المتطلبات ھي شاحنات ""مان تي جي
40 طناً 4×6 و 6×6 باإلضافة إلى شاحنات 50 طناً 4×8 و 8×8 . جمیع الشاحنات متوفرة إس""

بقواعد عجالت مختلفة وكمالیات عدیدة مصممة خصیصاً لتلبیة متطلبات العمالء



 Find out how the SEBRI Group and MAN have formed a sucessful 
association.

قالبات التنقیب فئة 40 طناً و 50 طناً مصممة خصیصاً لنقل األغطیة الصخریة والرسوبیة وركاز
المعادن والفحم وغیرھا من المواد المستخرجة من باطن األرض. ینتج الدفع القوي عن محرك مكون
من ست أسطوانات مستقیمة عالیة العزم تصل قوتھ إلى 480 حصاناً (353 كیلووات) یتوفر صندوق
تروس                       تلقائي مع برنامج اختیاري مناسب لالستخدام على الطرق الوعرة وذلك
فالشاحنات "مان"،  إلى  بالنسبة  أیضاً  مھم  أمر  النشطة  السالمة  الكوكبیة.  المحاور  إلى  القوة  لنقل 
مجھزة بنظام                      اإللكتروني للتحكم في المكابح ضمن التجھیزات القیاسیة. یمكن طلب
نظام الكبح المستمر غیر القابل للبلى والتآكل                      المناسب للسرعات على الطرق

الوعرة ضمن الكمالیات االختیاریة

®MAN TipMatic

®MAN TipMatic
®MAN PriTarder
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M كابینة

شيء واحد مضمون بالتأكید
كل مھمة مع مان

:

مع مان، الكابینة المناسبة لكل االحتیاجات - وأقصى مستویات الراحة والتكیف مع تضاریس
الجسم التي تصاحبك أینما ذھبت

أقصى وھذا ألن الكبائن مصممة لتسھیل القیادة دون تعب مع التركیز واستعادة االسترخاء وتحقیق
درجات السالمة للركاب. توفر جمیع الكبائن أقصى درجات السالمة. تسھم طریقة عمل المرآة في
ذلك حیث تتوفر مرایا رئیسیة ومرایا واسعة الزاویة ومرایا المنحدرات الكبیرة ومرایا أمامیة. واآلن
لم تعد ھناك بقعة عمیاء من الناحیة العملیة. یتوفر زجاج أمامي مزود بسخان للعدید من األنواع مثل
المركبات المستخدمة في تنظیف الثلج مما یوفر رؤیة مثالیة ال سیما تلك المركبات المصممة للعمل

في أشھر الشتاء القارص البرودة

یمكنك االختیار بین ثالثة كبائن "مان تي جي إس". العرض المضغوط لكابینة السائق یجعل ھذه
المركبة سھلة التشغیل في المساحات المضغوطة مثل المواقع اإلنشائیة والغابات أو عند نقل الطلبات

كابینة

المحلي النقل  عند  القصیرة  للمسافات  األفضل  ھي  حجماً  األصغر  كابیتنا  ومریحة:  مضغوطة 
والتوزیع، وفي قطع البناء، وفي مھام المرافق العامة. أبعاد مناسبة، أقصى حمولة، أماكن تخزین
ومقصورات رحبة، مع إمكانیة اختیار سریر قابل للطي بمساحة تخزین إضافیة كلھا مزایا تجعل

كابینة    اختیاراً فریداً

.M
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LX كابینة

كابینة

مرنة ومتعددة االستخدامات: كابینة    ھي االختیار المثالي لجمیع الناقالت وشاحنات الصھاریج لنقل
األخشاب ومواد البناء والمواد المجمدة. انخفاض االرتفاع الكلي للمركبة وكذلك انخفاض وزنھا یسمح
بالتحكم في الحموالت األكبر. یتوفر سریر مریح ومجموعة متنوعة من خیارات L لكابینة السائق
التخزین و-عند الرغبة- خیار التخزین المتعدد الوظائف، وجمیعھا تعزز من خصائص ھذه الكابینة

كابینة

بیئة عمل مریحة تضاھي غرفة المعیشة المنزلیة: كابینة سائق       مجھزة بسریر مریح وسریر
علوي ومساحة تخزین متعددة االستخدامات (كالھما ضمن التجھیزات االختیاریة) مما یجعلھا واحة
المخصصة المساحة  فارتفاع  كبیراً،  تناسباً  المتناسبة  التخزین  مساحات  مع  الطریق.  على  للراحة 
المثالیة- للحمولة  -العنصر األساسي  المنخفض  المركبة  المساعد ووزن  السائق  أمام مقعد  للوقوف 

یعني أن كابینة      ال تترك أي رغبة دون تلبیتھا

.L
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كفاءة ال مثیل لھا
قوة أكبر، وقود أقل

أكثــر دینامیكیــة ولكن أقل اســتھالكاً، مدة خدمة أطــول ولكن أقل تكراراً: تُعد محركات
رررررررررالمبتكــرة والمــزودة بماســورة تجمیــع مثیــرة لإلعجــاب بفضــل ارتفــاع نســبة الطاقــة
إلــى الــوزن فــي فئتھــا، وتتمیــز بمــدة خدمــة تصــل إلــى 1.5 ملیــون كــم وجــدول مواعیــد للصیانــة

محدد بمسافة تبلغ 120،000 كم. تولد المحركات القویة المطابقة لمعیاري االنبعاثات
والمــزودة بنظــام إعــادة تدویــر غــاز العــادم المبــرد طاقة تتراوح مــن 265 كیلــو وات ( 360 حصاناً)
إلــى 353 كیلــو وات( 480 حصانــاً)؛ بینمــا تولــد محــركات التخفیــض التحفیــزي االنتقائــي المطابقــة
طاقة تتراوح من 235 كیلو وات ( 320 حصاناً) إلى Euro 397 و Euro 5 لمعیاري االنبعاثات 4

.(كیلو وات) 540 حصاناً

ــر ــل الرادیاتی ــاً بفض ــك ممكن ــح ذل ــتوائیة. وأصب ــق االس ــاً للمناط ــبة تمام ــركات مناس ــع المح جمی
ــة. وال یشــكل ــزات االختیاری ــن التجھی ــة ضم ــار الضخم ــن األحج ــة م ــبكة واقی ــز أیضــاً بش المجھ

التنقل في الظروف شدیدة البرودة أي تحدي أو صعوبة

MAN D20
MAN D26و 

Euro23 Euroو



نظام الكبح بصمام المحرك ألغراض السالمة

ــن ــآكل ضم ــى والت ــل للبل ــر القاب ــرك غی ــام المح ــح بصم ــام الكب ــى نظ ــركات عل ــع المح ــوي جمی تحت
ــى 60 ٪ ــل إل ــبة تص ــرك بنس ــح المح ــوة كب ــادة ق ــى زی ــام عل ــذا النظ ــل ھ ــیة. یعم ــزات القیاس التجھی
مقارنــة بصمــام خانــق غــاز العــادم العــادي. النتیجــة: تباطــؤ قــوي لســرعة المركبــة حتــى بــدون اســتخدام
مكابــح القــدم، وعمــر أطــول لتیــل المكابــح، وزیــادة قــوة المكابــح بشــكل واضــح ومــن ثــمَّ زیــادة الســالمة

بشكل فعال

ً اختیار الترس المناسب دائما

16 ترســاً یعمــل بنظــام                    یقلــل مــن الجھــد المبــذول فــي نقــل ناقــل الحركــة الیــدوي مجھــز ب
الســرعات، والمســافة بیــن التــروس قصیــرة ومــن ثــمَّ یمكــن نقــل الســرعات بشــكل مریــح. ومــن الســھل
تغییــر ھــذه التــروس مــن خــالل مجموعــة مجــزأة ومجموعــة المــدى. لتحقیق أقصى قــدر مــن الراحة عند
ترســاً.  12 ب  المــزود  األوتوماتیكــي              الحركــة  ناقــل  اختــر  التــرس،  تغییــر 

!ال داعي لدواسة القابض والتغییر الیدوي للتروس
تُعــد القیــادة باســتخدام ناقــل حركــة أوتوماتیكــي أكثر اقتصــاداً وتوفیراً للوقــود. كما یمكن اختیــار التروس"
یدویاً باســتخدام ذراع                           حســب التفضیل. یســمح البرنامج الخاص بالســیر في الطرق
الوعــرة باســتخدام ناقــل حركــة أوتوماتیكــي لتشــغیل نظــام الســیر فــي الطــرق الوعــرة. صنــدوق التروس
ــع یصــل إلــى األقــوى                       مــزود بقابــض محــول عــزم           یتحمــل وزن إجمالــي مجمَّ

ً              ".250 طنا

ServoShift

®MAN TipMatic

®MAN TipMatic
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لمحة عن أھم األجزاء
محركات مطابقة لمعاییر االنبعاثات

:
2 Euro 3 Euroو  Euroو

  Euroو
 4

ذات كفاءة عالیة ومعدل منخفض الستھالك الوقود

نظام تشغیل اللھب

نظام الكبح القوي بصمام المحرك

شبكة واقیة من األحجار لحمایة الرادیاتیر

شبكة واقیة من األحجار لحمایة الرادیاتیر

جھاز فصل داّومي لتزوید المقصورة بالھواء النقي

صندوق التروس األوتوماتیكي                        المزود ب 12
ترساً لضمان أقصى راحة تشغیلیة واستھالك منخفض للوقود

5
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Euro 2 Torque Output
6-cylinder D2066 10.5 l 265 kW (360 hp)

294 kW (400 hp)
6-cylinder D2676 12.4 l 324 kW (440 hp)

353 kW (480 hp)

Euro 3 Displacement

Displacement

Torque Output
6-cylinder D2066 10.5 l 265 kW (360 hp)

294 kW (400 hp)
324 kW (440 hp)

6-cylinder D2676 12.4 l 353 kW (480 hp)

Euro 4 Displacement Torque Output
6-cylinder D2066 10.5 l 265 kW (360 hp)

294 kW (400 hp)
324 kW (440 hp)

6-cylinder D2676 12.4 l 353 kW (480 hp)
397 kW (540 hp)

Euro 5 Displacement Torque Output
6-cylinder D2066 10.5 l 235 kW (320 hp)

256 kW (360 hp)
294 kW (400 hp)
324 kW (440 hp)

6-cylinder D2676 12.4 l 353 kW (480 hp)
397 kW (540 hp)

لمحة سریعة على المحركات
4 وEuro  وEuro 3 Euro 2محركات مزودة بماسورة تجمیع مطابقة لمعاییر االنبعاثات



نظام تعلیق یعتمد علیھ

فــي حالــة المركبــات المســتخدمة بشــكل أساســي فــي الطریــق، فالحــل ھــو المحــور الھیبــودي المــزود
بمحامــل صــرة العجلــة ال تحتــاج إلــى صیانــة، حیــث یتمیــز بقــدرة تحمــل عالیــة، ووزن منخفــض ویعمل
بكفــاءة وھــدوء. كمــا یتمیــز نظــام التعلیــق األمامــي المــزود بنوابــض ورقیــة بنســبة وزن إلى ســعة تحمیل
ممتــازة. وللتمتــع براحــة فائقــة أثنــاء القیــادة وتنقــل لطیــف وقیــادة أكثــر أمانــاً، یعــد نظــام التعلیــق الھوائــي

الذي یتُحكم بھ إلكترونیاً الحل األمثل

عندمــا یصیــر الطریــق وعــراً، یكــون الخیــار األول ھــو مركبــة ذات محــاور كوكبیــة تتمتــع بكفــاءة عالیة
وخلــوص أرضــي مرتفــع. المعــدات القیاســیة لجمیــع المحــاور الكوكبیــة ""مــان"" ھــي األقفــال التفاضلیة.
یتوفــر نوعــان مــن أنظمــة التعلیــق الشــاقة: النوابــض المكافئــة لتوفیــر راحة فائقــة أثنــاء القیــادة بحمولة أو

.بدون. النوابض شبھ المنحرفة في الظروف شدیدة الصعوبة

إزاحة المحور القصوى

ًنظام تعلیق مزود بنوابض مكافئة تعلیق ھوائي یُتحكم بھ إلكترونیا



نظام الدفع الرباعي الیومي

أینمــا طلــب أقصــى قــدر مــن الجــر، فــإن "مــان تــي جــي إس" المــزودة بنظــام الدفــع الرباعــي الدائــم أو
االختیــاري ھــي الخیــار األمثــل. تــوزع الطاقــة مــن خــالل صنــدوق الغــرز "مــان" ثنائــي الســرعات مــع
نســبة تــروس واحــدة للقیــادة فــي الطــرق الممھدة ونســبة تــروس واحدة للقیــادة في الطــرق الوعــرة. عالوة
علــى ذلــك، تــم تزویــد مركبــات الدفــع الرباعــي بمحــاور كوكبیــة ذات خلــوص أرضــي مرتفــع، وأقفــال

تفاضلیة وقضبان موازنة

محور ھیبودي
صندوق الغرز المزود بنسب

تروس للطرق الممھدة
والطرق الوعرة

محور كوكبيمحاور كوكبیة ذات خلوص أرضي مرتفع



مھمــا كانــت الوجھــة: الوصــول بأمــان ھــو الھــدف األساســي، ولذلــك تفتخــر ""مــان تــي جــي إس""
بأنظمــة مســاعدة الســائق وأنظمــة الســالمة المبتكــرة القائمــة علــى األجھــزة اإللكترونیــة المتطــورة.
تســاعد ھــذه الخصائــص الســائق وتســھل عملــھ وتســاھم بشــكل كبیــر فــي راحتــھ وســالمتھ فــي حركــة

المرور. منع الحوادث یعني دائماً الحد من التكالیف

برنامج الثبات اإللكتروني

یحمیــك برنامــج الثبــات اإللكترونــي مــن المفاجــآت غیــر الســارة علــى ســبیل المثــال، عنــد تفــادي العوائق
ــب أجھــزة ــر أســطح الطــرق. تراق ــد تغیی ــرة أو عن ــاءات بســرعة كبی بشــكل مفاجــئ أو دخــول االنحن
استشــعار برنامــج الثبــات اإللكترونــي ظــروف القیــادة الدینامیكیــة بشــكل مســتمر. قــد تُكبــح العجــالت
الفردیــة للمركبــة عنــد مواجھــة الخطــر األولــي المتمثــل فــي انــزالق المركبــة أو انقالبھــا ویتم تقلیــل عزم
المحــرك، إذا لــزم األمــر. وبذلــك یقــوم برنامــج الثبــات اإللكترونــي بتثبیــت المركبــة والحفاظ على ســیرھا

في الطریق بأمان

الكبح التعویضي الذي یعمل ببرنامج الثبات اإللكتروني أثناء
التوجیھ الزائد للمركبة

مستوى عاِل من
السالمة والكفاءة



الكبح التعویضي الذي یعمل ببرنامج الثبات اإللكتروني أثناء
التوجیھ الناقص للمركبة

نظام ضبط مسافة األمان المعدل

یقیــس نظــام ضبــط المســافة التلقائــي المســافة للمركبــة التــي أمامــك والفــرق فــي الســرعة لضبط المســافة
عــن طریــق التشــغیل اإللكترونــي للمكابــح و/ أو الصمــام الخانق. یعمل نظام ضبط مســافة األمــان المعدل
عنــد الســرعات التــي تزیــد عــن 25 كــم/ ســاعة، ویخفــف مــن حــدة التوتــر لــدى الســائق مــن

خالل دمج المركبة بشكل سلس في التدفق المروري

تقــع الحــوادث عــادة بســبب الســھو أو االنشــغال للحظــة قصیــرة، لــذا طــورت شــركة             نظامــاً
اســتباقیاً یعــزز قــدرة الكبــح عنــد الطــوارئ            وھــو نظــام یوفــر للســائق تحذیــراً مبكــراً فــي حالــة
توقــع اصطــدام وشــیك ممــا یوفــر وقتــاً ثمینــاً یمّكنــھ مــن التدخــل الصائــب لتالفــي الحــادث. میــزة نظــام
الكبــح ھــذا أنــھ ینطلــق تلقائیـًـا فــي حــاالت الطــوارئ، كمــا یتمیــز أیضــاً بتكامــل نظــام أكثــر تطــوراً آخــر
معــھ مھمتــھ مراقبــة حركــة المــرور مــن خــالل اســتخدام نظامیــن لــكل منھمــا مستشــعر مســتقل (واحــد
یعمــل بالــرادار وآخــر بالفیدیــو   لغــرض الكشــف الســریع عــن أي تصــادم محتمــل وإصدار إشــارة تحذیر
مبكــرة بوقــت كاٍف. یتوافــق النظــام اآللــي لتعزیــز المكابــح عنــد الطــوارئ           مــن شــركة
مكابــح بأنظمــة  الخاصــة  صرامــة  األكثــر  القانونیــة  المتطلبــات  رررررررمــع 

الطوارئ
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نظام التنبیھ من مغادرة الحارة المروریة للبقاء في الحارة
المروریة الصحیحة

مصابیح االنعطاف لتحقیق رؤیة أفضل

فــإن الســارة،  غیــر  المفاجــآت  تتجنــب  لكــي  الكبــح.  مســافة  ھــي  أھمیــة  األكثــر  المســافة 
ــة ــح المانع ــام المكاب ــك نظ ــي ذل ــا ف ــي -بم ــح اإللكترون ــام الكب ــزود بنظ ررررررررررررررررررالم
لالنغــالق           ونظــام التحكــم فــي االنــزالق الناتــج عــن التســارع            یقصــر مســافة الكبــح. یضمــن
تنظیــم قــوة التقــارن للتنســیق األمثــل لمكابــح المقطــورة أو نصــف المقطــورة قــوة ســحب متناســقة تمامــاً،
ومســافات كبــح قصیــرة وبلــى تیــل المكابــح بشــكل منتظــم علــى مســتوى المقطــورة بأكملھــا، ممــا یضمن

.مدة خدمة طویلة للغایة لتیل المكابح

نظام التنبیھ من مغادرة الحارة المروریة

یقــوم نظــام التنبیــھ مــن مغــادرة الحــارة المروریــة اإللكترونــي بمســح مســتمر ألســطح الطــرق األمامیــة.
ــل المؤشــرات، ــي دون تفعی ــة خــروج الســائق عــن خــط الســیر الحال ــي حال ــي ف ــر صوت یصــدر تحذی
وســتصدر الســماعة الیســرى أو الیمنــى إنــذاراً مرتفعــاً ینبــھ الســائق علــى الفــور بانحرافــھ عــن الحــارة
المروریــة. یمنــع نظــام التنبیــھ مــن مغــادرة الحــارة المروریــة العدیــد مــن المواقــف الخطیــرة مــن خــالل

زیادة وعي السائق بالبقاء في الحارة المروریة المخصصة لھ

الرؤیة الواضحة

المصابیــح األمامیــة "مــان تــي جــي إس" لھــا أھمیــة حقیقیــة. تضمــن العاكســات حــرة الشــكل ومصابیــح
ررررالتــي تتمتــع بمــدة خدمــة طویلــة للغایــة إضــاءة واســعة المــدى للحــارة المروریــة. الدلیــل: تُجمــع
مصابیــح الضبــاب والمصابیــح األمامیــة المســاعدة فــي غــالف واحــد. تُشــغل مصابیــح الــدوران الثابتــة
وتُعــَزز ســاعة.  كــم/   30 إلــى  تصــل  التــي  الســرعات  فــي  المؤشــر  تفعیــل  عنــد  تلقائیــاً 
الســالمة بشــكل أكبــر مــن خــالل اســتخدام مصابیــح القیــادة النھاریــة، ومصبــاح المنــاورة الموجــود فــي

مكان دخول مساعد السائق، ومصابیح            لوقوف المركبة ومصابیح العالمات الجانبیة
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MAN ProfiDrive®

:MAN Genuine Parts

:MAN Mobile

:MAN ServiceContracts

:MAN Genuine Parts ecoline

الملحقات األصلیة "مان
ســوائل التبریــد ومــواد التشــحیم األصلیــة "مــان": توفــر ســوائل التبریــد ومــواد التشــحیم األصلیــة "مــان"
ــة ــة اإلجمالی ــل التكلف ــة مــدة الخدمــة وتقلی ــي إطال ــِمّ تســھم ف ــى ومــن ث ــآكل والبل ــة ضــد الت ــة مثبت حمای

للملكیة

تختلــف الخدمــات المقدمــة بوصفھــا جــزءاً مــن عالقــة العمــل المشــتركة مــع                                            (التمویــل والتأجیــر ومنتجــات
التأمین) من سوق آلخر حسب الدولة، ویتم توفیرھا أو التوصل إلیھا بوساطة مختلف الشركات التابعة لشركة

24
خدمة اصالح األعطال للشاحنات على نطاق أوروبا

توفــر لــك برامــج تدریــب الســائقین                                 ووحــدات تدریــب الشــركات آخــر التطــورات،
ممــا یجعــل القیــادة الیومیــة آمنــة. كمــا توفــر لــك برامــج الدعــم والتدریــب المعروضــة فرصــاً إضافیــة

لتحسین بیئتك التجاریة

جودة أعلى، وقت أطول: ضمان جدید لمدة عامین على
""خدمات وقطع غیار شركة ""مان

ضمان أعلى جودة وأطول مدة خدمة ومدى توفر كبیر

تمتع بمزید من الوفورات واحمي البیئة خالل ھذه العملیة مع مجموعة                                   لقطع
الغیــار األصلیــة المعــاد تصنیعھــا وفقــاً لمعاییــر شــركة مــان" أو الشــركة المصنعــة أو مــزودي الخدمــة

الخارجیین

MAN ProfiDrive

MAN Genuine Parts

 Financial Services AG”
“MAN Financial Services”

.”Volkswagen
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