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باقات قوة تحمل الكبريت 
Euro VI و Euro V لمحركات

تحويل الجيل األول والثاني من محركات OM 471 لوقود الديزل المحتوي 
على نسبة عالية من الكبريت
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لضمان أن شاحنة مرسيدس - بنز المزودة 
 OM 471 بالمحرك القياسي

تعمل أيًضا بصورة مثالية مع الوقود المحتوي 
على نسبة عالية من الكبريت

تفي محركات مرسيدس - بنز بأعلى المتطلبات المتعلقة بالطاقة والموثوقية والتوافق البيئي. لضمان ذلك فإن التوافق مع لوائح االنبعاثات المحلية 
أثناء تشغيل المحرك له أولوية قصوى. لهذا السبب تأتي تهيئة مرسيدس - بنز لمحركات الديزل الخاصة بها وفقًا للمواصفة األوروبية 590 (EN) . وتحدد 

مواصفة الوقود هذه التي أصبحت ملزمة داخل االتحاد األوروبي منذ 1 يناير 2009، الكمية القصوى للكبريت بمقدار 10 مجم/كجم في هذا الوقود. 
ولكن الوقود الذي يفي بمعيار جودة المواصفة EN 590 غير متوفر في أي مكان في العالم. يمكن لنسبة الكبريت العالية أن تؤثر بشكل كبير على أداء 

المحركات Euro V و Euro VI. نسب الكبريت العالمية في أصناف وقود الديزل المتوفرة باألسواق في البلدان المعنية مصنفة في صفحة رقم 8 من 
نشرة معلومات هذا المنتج.

إذا قمت بتشغيل شاحنتك في بلدان خارج االتحاد األوروبي والتي تحتوي أصناف الوقود بها على مستويات أعلى من الكبريت، فيرجى قراءة المعلومات 
التالية بعناية وااللتزام بها:

هام: تم تصميم محركات الديزل من مرسيدس - بنز لتعمل بأصناف وقود الديزل الموافقة للمواصفة EN 590 – نوعيات الوقود األخرى يمكن أن 
تلحق ضررًا ال يمكن إصالحه بالمحرك ونظام المعالجة الالحقة للعادم، وتقلل من متوسط العمر المتوقع لهما بشكل كبير. لذلك فنحن نوصي بشدة 
باستخدام وقود بنسبة كبريت منخفضة! إذا لم تتمكن من الحصول على وقود بنسبة كبريت منخفضة، تتاح لك باقات التحويل الفنية التالية. يُرجى 

االنتباه إلى أنه بعد التحويل يجب االلتزام بلوائح االنبعاثات المحلية ذات الصلة عند تشغيل الشاحنة.

للتأكد أن شاحنتك مرسيدس - بنز تعطي أفضل مستوى من األداء والموثوقية عندما تكون جودة الوقود ضعيفة، توصي شركة مرسيدس - بنز بتحويل 
الشاحنة باستخدام باقات قوة تحمل الكبريت التالية.

سوف تخبرك الصفات التالية بكل ما تحتاج إلى معرفته حول عملية التحويل.
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المسألة ليست مجرد تحديث للبرامج! باقات 
قوة تحمل الكبريت

تنشأ الحاجة إلى تحويل المحرك من احتمالية تكون حمض الكبريتيك في نظام المحرك. حمض الكبريتيك هذا ناتج نسبة الكبريت الموجودة في 
محرك الديزل والماء.

هام: يسبب حمض الكبريتيك ضررًا بالغًا بأجزاء المحرك، ويزيد من خطر تعطل المحرك بدرجة كبيرة.

ونظرًا ألنه ال يمكن تقليل نسبة الكبريت العالية في الوقود، فإنه يجب اتخاذ الوسائل الفنية التي تمنع دخول الماء وتكون الماء المكثف. وهذا يعني أن 
:OM 471 Euro VI المحرك يجب أن يخضع لتعديالت أساسية. توضح الصورة أعمال التحويل األساسية للجيل األول من المحرك

برنامج المحرك المتوائم خصيصا مع  إجراءات التحويل يضمن 
تشغيل المحرك بدون أعطال.

يتم تقليل إعادة تدوير العادم لتقليل 
تكون الماء المتكثف.

الفلتر األولي للوقود المزود بفاصل يقلل 
دخول الماء إلى نظام الحقن. التهوية المعدلة لعلبة المرفق تقلل من تكون 

الماء المتكثف في المحرك.

بفضل نظام إعادة تدوير العادم المعدل يضمن 
مشعب العادم المعدل أن يواصل المحرك دورانه 

بسالسة.
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اختيار باقة قوة تحمل الكبريت

توفر مرسيدس - بنز باقات قوة تحمل الكبريت في إصدارين لمختلف مواصفات االنبعاثات. ينتج عن التحويل الفني أن الشاحنة تصبح غير مطابقة 
لمواصفة االنبعاثات EURO V/VI السارية في أوروبا وبلدان أخرى. يُرجى االنتباه إلى ضرورة االلتزام بلوائح االنبعاثات المحلية ذات الصلة السارية في 

بلد االستخدام عند تشغيل الشاحنة.

يوفر اإلصدار القياسي من باقات قوة تحمل الكبريت حماية شاملة وتوافق مع مواصفة االنبعاثات Euro III ولكن ال يمكن تحقيق ذلك إال بتعطيل نظام 
إعادة تدوير غاز العادم، وبالتالي فقدان تصنيف االنبعاثات.

Euro III إلى المواصفة Euro V المواصفة
•  برنامج المحرك وناقل الحركة المعدل

•  لوحة طراز المحرك المعدلة

)M5Y كود ،M5R كود( OM 471 الجيل األول
Euro III (ECE)  ملصق معلومات المواصفة  •

•  الفلتر األولي للوقود
•  فاصل الزيت المزود بنظام تهوية علبة المرفق المفتوحة

A000 490 02 81 :رقم الطلب  •

)M5S و M5B كود( OM 471 الجيل الثاني
A 000 490 20 81 :رقم الطلب  •

باقة قوة تحمل الكبريت

المواصفة Euro VI إلى “غير منظمة”
•  برنامج المحرك و ناقل الحركة المعدل

• غطاء إعادة تدوير غازات العادم
• الجزء المركزي لمشعب العادم و موانع التسرب

)M5Z كود( OM 471 الجيل األول
 A000 490 05 81 :رقم الطلب  • 

)شامل فاصل الزيت والفلتر األولي للوقود(
•  رقم الطلب: A000 490 07 81 )شامل الفلتر األولي للوقود(

)M5L و M5Z كود( OM 471 الجيل األول
•  رقم الطلب: A000 490 17 81 )شامل الفلتر األولي للوقود(

M5L يسري على الكود •

المواصفة Euro V إلى “غير منظمة”
• برنامج المحرك و ناقل الحركة المعدل

• الفلتر األولي للوقود
• غطاء إعادة تدوير غازات العادم

• فاصل الزيت المزود بنظام تهوية علبة المرفق المفتوحة

)M5Z كود( OM 471 الجيل األول
A000 490 03 81 :رقم الطلب •

 المواصفة

Euro V

غير منظمة

 المواصفة

Euro VI

غير منظمة

باقة قوة تحمل الكبريت الموسعة

هام: بعد التحويل ال تصبح الشاحنة موافقة لمواصفة االنبعاثات EURO V/VI السارية في أوروبا و بلدان أخرى. لذلك يحظر قيادتها على الطرق 
العامة. يرجى مراجعة الجهة المعنية المسؤولة عن حركة المرور بخصوص االستثناءات المحتملة. تقع على عاتق مالك/مشغل الشاحنة مسؤولية 
إبالغ الجهة المعنية المسؤولة عن حركة المرور بتغير فئة االنبعاثات. باإلضافة إلى ذلك ينتج عن التحويل قيود تقنية تؤثر على الشاحنة )انخفاض 

القدرة، زيادة استهالك الوقود، تشخيصات محدودة، قصر الفترات الفاصلة بين مواعيد الصيانة(، والتي تم توضيحها بشكل كامل في صفحة 7 
من كتيب هذا المنتج.

Euro III إلى المواصفة Euro VI المواصفة
•  برنامج المحرك و ناقل الحركة المعدل

•  لوحة طراز المحرك المعدلة

)M5Z كود( OM 471 الجيل األول
(ECE( ملصق المعلومات Euro III المواصفة  •
•  الجزء المركزي لمشعب العادم وموانع التسرب

 A000 490 04 81 :رقم الطلب  • 
)شامل فاصل الزيت والفلتر األولي للوقود(

•  رقم الطلب: A000 490 06 81 )شامل الفلتر األولي للوقود(
)M5L و M5Z كود( OM 471 الجيل األول

•  رقم الطلب: A000 490 16 81 )شامل الفلتر األولي للوقود(

)M5B كود( OM 471 الجيل الثاني
A 000 490 18 81 :رقم الطلب  •

 المواصفة

Euro V
 المواصفة

Euro III

 المواصفة

Euro V
 المواصفة

Euro III
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هام: بعد التحويل ال تصبح الشاحنة موافقة لمواصفة االنبعاثات EURO V/VI السارية في أوروبا و بلدان أخرى. لذلك يحظر   قيادتها على  
الطرق  العامة. يرجى مراجعة  الجهة المعنية المسؤولة عن حركة المرور بخصوص االستثناءات المحتملة. تقع على عاتق مالك/مشغل الشاحنة 
مسؤولية إبالغ الجهة المعنية المسؤولة عن حركة المرور بتغير فئة االنبعاثات. باإلضافة إلى ذلك ينتج عن التحويل قيود تقنية تؤثر على الشاحنة 
)انخفاض القدرة، زيادة استهالك الوقود، تشخيصات محدودة، قصر الفترات الفاصلة بين مواعيد الصيانة(، والتي تم توضيحها بشكل كامل في 

صفحة 7 من كتيب هذا  المنتج.

ظروف تشغيل مثالية: كل شيء تحتاج إلى تذكره 
بخصوص التحويل

:OM 471 تتاح باقات قوة تحمل الكبريت من مرسيدس - بنز لشاحنات مرسيدس - بنز التالية المزودة بمحركات

Actros و Antos )الطراز 963(

Arocs )الطراز 964(

 OM 471 الجيل األول و الثاني من المحرك
 ،M5R بكود OM 471 المحرك  • 

كود M5Y، كود M5L، كود M5Z، كود 
M5B وكود M5S

 •  الشاحنة أقدم من 36 شهر أو قطعت 
مسافة  ≤ 450,000 كم

(V1A كود(  Actros الطراز  •
(V1C كود(  Antos الطراز  •

 OM 471 الجيل األول و الثاني من المحرك
 ،M5L بكود OM 471 المحرك  • 

M5B و كود M5S كود ،M5Z كود
•  الشاحنة أقدم من 36 شهر أو قطعت 

مسافة  ≤ 250,000 كم
(V1B كود( Arocs الطراز  •

ليس باالرتباط  مع وحدة اإلدارة الهيدروليكية المساعدة 
)A1H كود( HAD
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خطوة بخطوة: خطوات التحويل السبع

يتم تحويل المحركات على سبع مراحل. استخدام نظام Xentry وشراء قطع الغيار من شركة مرسيدس - بنز للخدمات اللوجيستية هما شرطان 
أساسيان لتنفيذ األعمال.

التفاعل المثالي بين األجزاء والبرامج في كل باقة يضمن أن يتم التحويل بجودة مرسيدس - بنز. يمكن العثور على تفاصيل عملية التحويل في دفتر 
.00.10-W-0029A معلومات الخدمة

قد يلزم شراء األجزاء األخرى بناءً على تجهيزات الشاحنة.   *
.Euro 3 فقط عند التحويل إلى  **

يمكن تمييز أطقم األجزاء بشكل محدد باستخدام كتالوج أجزاء مرسيدس ــ بنز *

 MBox إرسال كود التأمين من طقم أجزاء التحويل ورقم تمييز الشاحنة عبر البريد اإللكتروني على

تطبيق شهادة الجهة الصانعة وتعديل مستندات تسجيل الشاحنة** 

الطلب والتسليم

تعديل  برنامج الشاحنة

تثبيت باقة التحويل

تشغيل الشاحنة

1

3

5

2

4

6

7
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اآلثار التقنية للتحويل

تحويل المحركات باستخدام الباقات الفردية له آثار على بارامترات الشاحنة المختلفة:

•  انخفاض القدرة
•  إيقاف فعالية وظيفة “التحكم التنبؤي في مجموعة نقل الحركة” )PPC( و “العزم األقصى”

”Power“ يمكن فقط استخدام وضع القيادة  •
•  قد يزداد استهالك الوقود

•  أقصى نسبة للكبريت 2000 جزء في المليون* للحفاظ على الكفاءة الوظيفية للمحرك
 •  تغير الفترات الفاصلة بين مواعيد الصيانة حسب نسبة الكبريت في وقود الديزل:

 – نسبة الكبريت 500 جزء في المليون* أو أقل – الفترات الفاصلة العادية بين مواعيد الصيانة )بحد أقصى 120,000 كم(
 – نسبة الكبريت 500 – 1000 جزء في المليون* – انخفاض الفترة الفاصلة بين مواعيد الصيانة بنسبة 50 %

– نسبة الكبريت 1000 – 2000 جزء في المليون* – انخفاض الفترة الفاصلة بين مواعيد الصيانة بنسبة 75 %
•  قدرة التشخيص المحدودة

*جزء في المليون

هام: بعد التحويل ال تصبح الشاحنة موافقة لمواصفة االنبعاثات EURO V/VI السارية في أوروبا و بلدان أخرى. لذلك يحظر   قيادتها على  
الطرق  العامة. يرجى مراجعة الجهة المعنية المسؤولة عن حركة المرور بخصوص االستثناءات المحتملة. تقع على عاتق مالك/مشغل الشاحنة 

مسؤولية إبالغ الجهة المعنية المسؤولة عن حركة المرور بتغير فئة االنبعاثات. باإلضافة إلى ذلك ينتج عن التحويل قيود تقنية تؤثر على الشاحنة 
)انخفاض القدرة، زيادة استهالك الوقود، تشخيصات محدودة قصر الفترات الفاصلة بين مواعيد الصيانة.
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نطاقات الكبريت المعروضة تسري فقط في الوقت الذي تم الحصول عليها فيه ما بين شتاء 2013/2014 وشتاء 2015/2016. الدول التي بها تصنيفات متعددة تقدم في المقابل نوعيات وقود 
بنسب كبريت مختلفة. نسب الكبريت <1000 مجم/كجم موضحة في صفحة 136.1 في مواصفات دايملر لسوائل التشغيل. ال تتوفر أي معلومات ألي دول غير مذكورة. تجد المزيد من المعلومات 

./https://bevo.mercedes-benz.com على

>500 <500 <50 <10  نسبة الكبريت في وقود الديزل  
أرمينيا جورجيا أوكرانيا مولدافيا ألبانيا    بوحدة مجم/كجم

أذربيجان كازاخستان الجبل األسود بلجيكا  أوروبا + رابطة الدول املستقلة
قرغيزستان أوزبكستان هولندا البوسنة والهرسك 

طاجيكستان النرويج بلغاريا

روسيا النمسا الدنمارك

تركمانستان بولندا ألمانيا

البرتغال إستونيا

رومانيا فنلندا

روسيا فرنسا

السويد اليونان

سويسرا بريطانيا العظمى

صربيا أيرلندا 

سلوفاكيا أيسلندا

سلوفينيا إيطاليا

إسبانيا كرواتيا

جمهورية التشيك التفيا

تركيا ليتوانيا

المجر لوكسمبورغ

روسيا البيضاء مالطا

قبرص مقدونيا

جزر فيجي نيوزيلندا أستراليا أستراليا + أوقيانوسيا
بابوا غينيا الجديدة كاليدونيا الجديدة

سريالنكا بروناي الصين كوريا الجنوبية الصين آسيا
الهند الهند تايوان هونغ كونغ

ماليزيا سريالنكا اليابان

الفلبين تايالند ماكاو

فيتنام سنغافورة

الجزائر كينيا المغرب أفريقيا
الغابون مدغشقر موريشيوس

ليبيا ماالوي جنوب أفريقيا

تونس موزمبيق تونس

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

تنزانيا

األردن البحرين إسرائيل الشرق األوسط
لبنان فلسطين

عمان

قطر

السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية كندا أمريكا الشمالية
األرجنتين البرازيل جمهورية الدومينيكان األرجنتين أمريكا الالتينية

بوليفيا كوستاريكا كولومبيا البرازيل

هندوراس اإلكوادور أوروغواي تشيلي

ترينيداد وتوباغو جواتيماال المكسيك

المكسيك

بنما

باراغواي

بيرو
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زيت محرك شاحنات مرسيدس - بنز: الزيت 
الذي يستحق نجمتنا.

زيت مرسيدس - بنز األصلي هو الزيت المثالي لمحرك شاحنات مرسيدس - بنز  هذا هو الغرض الذي 
تم تطويره وتهيئته من أجله. الميزة: أنه يتم تضمين المعلومات التفصيلية لمصممي المحركات أثناء عملية 

اإلنتاج. لينتج زيت يلبي متطلبات شاحنة مرسيدس - بنز. يتم تهيئة األجزاء واإلضافات المختارة مع تقنية 
الشاحنة والظروف الموسمية، على سبيل المثال األحمال الميكانيكية والحرارية. ويؤدي الزيت أيًضا مهام أخرى 

مهمة، مثل تبريد األجزاء المعرضة إلجهادات حرارية أو الحماية من الصدأ.



بالنسبة للبيانات الواردة في هذا الكتالوج: من الجائز أن تكون بعض التغييرات قد أجريت على املنتج بعد ختام تحرير هذا الكتيب، في 31 /7 /2021. تحتفظ الشركة لنفسها طوال فترة التوريد 
بحق إجراء تعديالت في التصميم أو في الشكل أو في درجات األلوان وكذلك تغييرات في حجم التجهيزات طاملا أن هذه التغييرات واالختالفات في الحدود املقبولة بالنسبة للمشتري مع مراعاة 

مصلحة املوزع. وال يمكن املطالبة بأية استحقاقات قانونية تعتمد فقط على العالمات أو األرقام التي تستخدمها الجهة الصانعة أو املوزع في تمييز الطلبية أو األجزاء املطلوبة. قد تشتمل الصور 
والنصوص أيًضا على بعض امللحقات التكميلية والتجهيزات الخاصة التي ال تندرج ضمن التجهيز القياسي للسيارة املوردة. ترجع االختالفات في األلوان إلى تقنية الطباعة. الصور املعروضة هي 
مجرد أمثلة فقط، وال تعكس بالضرورة الحالة الفعلية للسيارات األصلية. وقد يختلف مظهر السيارات األصلية عن هذه الصور. نحتفظ بالحق في إجراء تعديالت. قد يحتوي هذا الكتيب أيًضا 

على طرازات وخدمات دعم غير متوفرة في بعض البلدان. بالرغم من توزيع هذا الكتالوج على مستوى العالم، إال أن النصوص الخاصة بالتعليمات واللوائح القانونية والتشريعية والضريبية وتبعاتها 
تسري فقط على جمهورية أملانيا االتحادية وقت ختام تحرير هذا الكتالوج. لذلك، يرجى االستعالم لدى وموزع شاحنات مرسيدس ــ بنز الذي تتعامل معه، عن اللوائح السارية في بلدك وتبعاتها، 

وأحدث إصدار ُملزِم من هذه اللوائح وتبعاتها. منذ نوفمبر 2019 ونحن نقدم لك الدعم في البيع والخدمات من خالل شركة Daimler Truck AG. تجد معلومات حول حقوقك في االستعالم 
.http://www.mercedes-benz.de/datenschutz والتصحيح والشكوى واالستخدام الخاص ببياناتك ومسؤول حماية البيانات عبر
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