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 מעבדת אוטוטק
  

סאות מקר�  לוח חכ� ומחשב ע� י כ12

 תוכנות לימוד ממוחשבות ומצגות רכב 

 גמערכת מיזו 

 אוויר

עמדת 

מחשבי� 

מערכות שמע 

 וקנבס

עמדת 

הגאי� 

 �יהידראולי

תיבות 

עמדת  הילוכי�

 תאורה

ומערכות 

ABS רכב 

 

עמדת 

 בלמי�

 רכב של�

עמדת 

מחשבי� 

מערכות שמע 

 וקנבס

 1מנוע 

הזרקת דיזל 

מסילה 

 משותפת

 2מנוע  

רוק יפ

 מכללי�

 3מנוע 

הזרקת דיזל 

מסילה 

 משותפת

 4מנוע  

רוק יפ

 מכללי�

מנוע הזרקה 

מדידות 

 מנוע

 5מנוע  

רוק יפ

 מכללי�



  טבלת ציוד �אוטוטק 

 

 כמות תיאור הגדרה

 4 )1(מנוע בנזי� בעל הזרקה רב נקודתית 

 2 )2(בוקסר  מנוע בנזי�

 VVT 1 + טורבו + מנוע בנזי� טורי

 V8 1 או  V6מנוע 

 4 מנוע דיזל רגיל

 2 מנוע דיזל מסילה משותפת

 1 דיימנוע בשילוב היבר

 2 )כולל גל ארכובה(דיזל  בלוק מנוע

 2 )כולל גל ארכובה(בלוק מנוע בנזי� 

 2 בנזי� כולל שסתומי� ראש מנוע

 � מנועי

 2 דיזל כולל שסתומי� ראש מנוע

 4 )3 (תתיבת הילוכי� ידני

 2 וכי� אוטומטיתתיבת היל

 1 תיבת הילוכי� רובוטית

� DSG 1 תיבת הילוכי

� 1 רציפה תיבת הילוכי

 � תיבות הילוכי

�, רובוטית :חתכי� לתיבת הילוכי

 DSG#רציפה ו
3 

דיסקי ע� גלגל  מצמד חיכו$ יבש חד
 תנופה

3 

 מצמדי� 1 דיסקי יבש מצמד חיכו$ דו

 5 דיסקי מצמד חיכו$ רטוב רב

 1 אל קדמידיפרנצי

 1 דיפרנציאל אחורי

 1 דיפרנציאל ע� נעילה

 1 )טרנספר(תיבת העברה 

 מערכות הינע

 1 )פטאשב דריי(גל הינע 

 מרכב 1 בול� + מקפרסו� יחידת מתלה

 1 בול� + עלי� יחידת מתלה



 1 בול� + ספירלה יחידת מתלה

 1 תת שלדה

 1 וירוכריות א

 1 קפי&  הידרופנאומטי

 1 בול� + רב זרועי + מתלה אחורי

 

 ,מרכב שלדה נפרדת הכולל מנוע גיר
�  מתלי� וקפיצי�,הינעי

1 

 2 תיבת הגה חלזוני

 מערכות היגוי 2 תיבת הגה מסרק

 1 הגה חשמלי

 ABS 3בלמי תו' כולל חייש� 

 ABS 3כולל חייש�  בלמי דיסק

 3 משאבה מרכזית

� 2 מגבר בל

 2 נגרר+ יר גורר ומערכת בלמי או

� מערכת בלמי

 ABS + ESP 1מערכת 

 מערכת מיזוג אויר

 :מערכת סגורה הכוללת
, מצבר, יחידת הפעלה, מפוח, מעבה
שסתומי� , צנרת מייבש, מאדה, מדחס

 ויחידת בקרה

2 

 4 אלטרנטור

� 6 מצברי

כל את מערכת תאורה הכוללת 
� הפריטי

1 

� 1 לוח שעוני

 4 מתנע

סימולטור למערכות  #קלות תמדמה 
 :הרכב הכולל
 הזרקות דלק

 ירוזיהו� או
 וירוכריות א

 בקרת יציבות
 יתמערכת היבריד

 מערכת היגוי חשמלית

1 

 מערכות חשמל

 1  ומעלה2009כלי רכב חדיש שנת ייצור 

מאבח� תקלות ממוחשב על בסיס מחשב 
PC  

6 
 ציוד עזר

 על שולח� נייד לאבחו�  PCמחשב
 תקלות

6 



 OBDII  2 סורק תקלות

� 15 סטנדי

 5 לוחות

ראו , ארגז כלי� על גלגלי� # כלי עבודה
 פירוט בסו' המסמ$

  זוגות15

�  כלי� ייעודיי

�  מדידי

  שעוני בדיקה

�  כלי עבודה מחלקתיי

 10 שולחנות עבודה

 

 �מערכת בדיקת זוויות היגוי מכנית ע
 פלטות

1 

 1 עמדת מורה עמדת מורה

 1 ארונות ומדפי אחסו� מחס�

  כ"סה  
 

    

 הערות

 .DISשני מנועי� ע� מערכת הצתה  )1(
 .כל המנועי� ע� יחידת מחשב. באחד המנועי� תהיה מורכבת מערכת קירור סגורה )2(
)3(  � . הילוכי�חמישה הילוכי� ושתי תיבות ע� ארבעהשתי תיבות ע

 . ללא עלות,יבות הילוכי�ת,  מנועי�#  כגו�,רוק והרכבה לצור$ תרגולי לפמכלולי�נית� לקבל  •
יש לתת את הדעת בכל מעבדה לאוורור נכו� של גזי הפליטה הנפלטי� מהמנועי� בסביבת  •

  .העבודה
 



 ארגז כלי� אישי

     

 הערות מומל" נדרש ש� הפריט 'מס

1 �    ארגז כלי

    פטיש 2

    מדגש 3

    מקב פלדה קוני 4

    אזמל שטוח 5

6 �    סט מברגי

    ט מברגי� פיליפסס 7

    פלייר אמריקאי 8

    סרגל פלדה 9

    מברשת צביעה 10

11 �מ "סגורי� מ#מערכת מפתחות פתוחי
 ")½הנעה  ט'מאריכי� ורצ, כולל ידיות(

   

כולל (מ "מערכת מפתחות גביע מ 12
 ")½הנעה ט 'מאריכי� ורצ, ידיות

   

    )פלייר קוצ&(קטר  13

    רב מודד 14

    מד זחיח 15

    יהימנעול תל 16

 

 
 
 
 
 
 


