
המרכז הישראלי  
להומולוגציית רכב

ל"זמי זמר סמנכ: מציג



.הומולוגציה היא תהליך המאפשר התאמה של מוצר לתקן מסוים? מהי הומולוגציה

המרכז להומולוגציה מבצע תהליכי הומולוגציה לרכבים אשר יש להתאימם לתקינה 
.המאושרת במדינת ישראל

חייב לבצע  , אינו עומד יותר בתקינה כפי שיצא מהמפעל-רכב שעקב שינויים שבוצעו בו 
. בחינה מחודשת לקבלת אישור תקינה אירופאית ואישור משרד התחבורה

ביצוע תהליך ההומולוגציה מבטיח שהרכב בו בוצעו השינויים הינו בטוח לנסיעה בדרכים  
.ציבוריות בהתאם לדרישות התקן

רקע



מי אנחנו

המרכז הישראלי להומולוגציית רכב פועלת בתחום הומולוגציה ותקינה אוטומטיבית לרכב  
.המבוססת על התקינה האירופאית

מעבדה אירופאית מוסמכת , חברתנו עובדת בשיתוף פעולה עם מעבדת 
.להומולוגציה ובדיקת כלי רכב

.שירותי התקינה האוטומטיבית ניתנים בהתאם לדרישות משרד התחבורה הישראלי

אנו  , לחברתנו ידע מעמיק וניסיון מקצועי רב שנים בתחום הומולוגציה ותקינה אוטומטיבית
.פועלים בדגש על בטיחות הרכב ובהתאמה מלאה לדרישות הלקוח

אשר            , המרכז להומולוגציה פועלת במשותף עם חברת הנדסה אוטומטיבית
.לביצוע הניסויים והבדיקות הנדרשות DEKRAהוסמכה על ידי מעבדת



?איך אנו פועלים

אנו פועלים באמצעות ציוד מעבדה חדיש ומתקדם  
ומתעדכנים בטכנולוגיית הבדיקה החדשניות ביותר 

.  DEKRAי מעבדת "ובהתאם לדרישות המוכתבות ע

.הבדיקות והניסויים הם נגזרת של השינויים שבוצעו ברכב הבסיס
המספקים את רמת הבטיחות הגבוהה  , הבדיקות מתבצעות באתרי ניסוי מתאימים

.ביותר במהלך הניסויים



ציוד ומכשור לבדיקה וניסויים ברכב

מדידת יציבות•

מדידת בלימה•

מדידת טמפרטורות•

מדידת מעוותים•

מדידת מהירות•

מדידת תאוצות•

מדידה כושר משיכה•



ציוד ומכשור לבדיקה וניסויים ברכב



ציוד ומכשור לבדיקה וניסויים ברכב



ציוד ומכשור לבדיקה וניסויים ברכב



ליווי בתהליך התקינה

החל,האוטומטיבייםוהתקינההומולוגציהשירותיבמתןלקוחותינואתמלוויםאנו
.הנדרשיםהאירופאיםהתקינהאישוריהנפקתועדהתכנוןמשלב



תמיכה הנדסית

הנדסיתתמיכהלתתבאפשרותנויש
אתוללוותהתכנוןבשלבללקוח

.שלביובכלהפרויקט



.מתקדמתמעשיתבנהיגהלנהגיםהדרכותמבצעיםאנו
הנותןברכבהמותקןמתקדםמדידהמכשורבאמצעות

.הנהגפעולותשלאמיתימיידיוניתוחמשוב
המידיהמשובהיאזוהדרכהצורתשליתרונותיה

שהואממשובלהבדילהמודרךמקבלאותווהכמותי
.אחרותבהדרכותהמועברתחושתי

הכשרותועברורבניסיוןבעליהםשלנוהנהיגהמדריכי
.בגרמניהDEKRAבמעבדת

הדרכת נהיגה



פרויקטים  



200ויוטה לנד קרוזר ט

.אישור רכבים ממוגנים עם תוספת משקל

.שהותקנה על גביו חליפת מיגוןLC200קרוזר-רכב טויוטה לנד: לדוגמא

.GVWג "ק3350משקל מקסימלי מותר מאושר יצרן 

.GVWג "ק4500המשקל המקסימלי החדש שנדרש הוא 

מוטות  , קפיצים, על מנת לעמוד בדרישות הרישוי עבר הרכב התאמות כמו החלפת בולמים
.בלמים, רנפלטצמיגים כולל , פיתול

לאחר הבדיקות והניסויים קיבל הרכב את אישור המעבדה האירופאית המאשרת את הרכב  
.הספציפי הזה כעומד בדרישות התקינה האירופאית

אישור זה קביל במשרד התחבורה מחלקת תקינה המאשרת את רישוי הרכב עם נתוני  
.    המשקל החדשים



.אישור לרכב שעבר שינויים החורגים מאישורי היצרן

שעבר שינוי מזוג צמיגים בסרן האחורי לצמיג  4X4עם הנע F550רכב פורד : דוגמא
.הוגדלו מידות כל הצמיגים על מנת להשיג עבירות שטח טובה יותר. בודד

בוצעו שינויים במערכת הבולמים על מנת לקבל נוחות נסיעה ומהלך מתלה טוב יותר 
.בנסיעת שטח

. בתום הניסוי וניתוח התוצאות הונפק לרכב תעודת תקינה מהמעבדה האירופאית

F550פורד 







משאית מנוף

.אישור תקינה למנוף שעבר שינויים

.טון55סרנים משקל כולל של 5מנוף בעל : לדוגמא

עברה למפעל בהולנד שם , סרנים4שלדת המשאית יצאה ממפעל וולוו עם 
השלדה הועברה לתורכיה שם . שהוא סרן בעל היגוי5הורכב לה סרן מספר 

.הותקן המנוף על גבי המשאית

.בארץ בוצעו למשאית המנוף ניסויים ממוכשרים שעמדו בדרישות התקן

.בהתאם לכך הוצא לרכב אישור תקינה אירופאית





:צרו איתנו קשר

•02-5700645
•office@iahc.co.il
•www.iahc.co.il

המרכז הישראלי להומולוגציית רכב

The Israel flexibility with German ability
In Cooperation With              Automobile Center


