עולם המשאיות – מספר מושגים
גרור

רכב שאינו מנועי ,המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו,

–

בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה ,למעט רכב צדי )פול טריילר(.
נתמך –

גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך )סמי טריילר(.

גורר רכין –

גורר שמותקנת עליו מערכת רכינה )פול טריילר  +היבר(.

נתמך רכין
טורבו

נתמך שמותקנת עליו מערכת רכינה )סמי טריילר  +היבר(.

–

)מגדש( מזרים אויר בלחץ בתוך המנוע .מופעל ע"י גזי הפליטה של המנוע.

–

מקרר את האויר המוזרם ע"י המגדש לפני כניסתו למנוע ע"י כך נכנס
יותר אויר למנוע.

אפטרקולר -
תיבת הילוכים

סינכרונית –

תיבת הילוכים בעלת קונוסים המתאמים את מהירות גלגלי השיניים
המשתלבים.

ממיר מומנט

מצמד הידראולי  +מכפיל מומנט המנוע.

–

יחידת הנעה מכנית לתיבת הילוכים.

מעביר כח – PTO

הפחתה טיבורית

תמסורת הנעה נוספת המורכבת בטבור הגלגל.

–

סרן אחורי מתרומם
נעילת סרן אחורי –

–

סרן אחרוני נוסף לרכב  4 X 2הניתן להרמה מהכביש.
נועל דיפרנציאל בסרן האחורי .מבטל את פעולת הדיפנציאל לשם הגברת
העבירות בשטחים קשים לתנועה .אין להפעילו בעת נסיעה בכביש.

מאיט-ריטיידר

–

מערכת האטה לרכב .מופעל חשמלית ,הידראולית ,או ע"י המנוע.

מניעת נעילה )– (ABS

מערכת למניעת נעילת גלגלים בזמן בלימה.

רוחק סרנים –

מרחק ממרכז סרן קדמי למרכז סרן אחורי.

ספוילר על הגג –

מסיט רוח – מכוון זרימת הרוח למניעת התנגדות בעת נסיעה.

גלגל חמישי –

יחידה בצורת צלחת המקשרת בין רכב גורר תומך לנתמך.

וו גרירה -

יחידה המקשרת בין הגורר לגרור.

טכוגרף –

רושם מהירות סיבובי המנוע ,שעות העבודה של המנוע ומהירות נסיעת
הרכב בקמ"ש )די דומה ל"קופסה שחורה" במטוסים(.

תא שינה -
תא צוות -

תא מאורך בהמשך לתא הנהג ,כולל מיטה נוחה.
תא מאורך בהמשך לתא הנהג ,כולל ספסל .מותקנת בו דלת לכניסת
הצוות.
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