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ה כהגים   1,650מתוכם , עובדים 2,350 -חברת דן מו

 אוטובוסים 1250לחברה

 שעות ביממה   24מערך היסעים אשר עובד

 וסעים בחודש   14 -דן מסיעה כ מיליון

אלף שעות תפעול ביממה   13 -כ

 ה  "מיליון ק 45 -האוטובוסים של דן מבצעים כמ בש

 סיעה 100דן מפעילה ות וב 3,500-שעוברים ב, קווירשויות מקומיות 15-תח

 וסעים קבועים 68% –כ וסעי חברת דן הםמ

מספר פרטים עלינו
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 יים צפופים כגון חיפהיסיון רב בפעילות תחבורתית באזורים עירו אביבומטרופולין תל לדן 

ו המרכז הכלכלי35% -המסחרי והתרבותי של ישראל אשר מכיל כ, מטרופולין תל אביב הי  

 מהתוצר הלאומי גולמי 60% –מאוכלוסיית ישראל ו 

ותערים  15 –דן מספקת שירות ב , במטרופולין זהשו. 

ה כמ לשעה"ק 14 -המהירות המסחרית הממוצעת במטרופולין תל אביב הי

אביב -איזור מטרופולין תל 
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 קייה וידידותית ה של דן הוא ליצור סביבתשימוש באוטובוסים הפועלים  באמצעות חזו

 קייהשימוש בארגיה בכך בארגיות חליפיות ירוקות ולקדם 

 ושאיםיסוי היוו שיקול משמעותי כלכליים ולאומיים , סביבתייםולשקול רכישה  לביצוע ה

 .חשמליושימוש באוטובוס 

 יסוי זה מחזק את המגמה סיעה  יעילות סביבתית להשגת ביצוע בישראל ולהשגת סביבת

 .בטוחה ושקטה יותר, איכותית

 ה האוטובוס החשמליאירופאית  עומד בתקי)(WVTA, ה של משרד מחלקתהתחבורההתקי   

 .ודרישות דן 

מדיניות סביבתית–" דן"

4



מדיניות סביבתית–" דן"
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 .ג"מהתל 2.1%עלות זקי זיהום האוויר בתחבורה אמדים בכ 
 

 .  ליטר/מ"ק 1.1 - 1.6של אוטובוס עירוי בישראל סולר צריכת 
ליטר   45,000 – 31,000לשה וצורך מ "ק 50,000אוטובוס עירוי בישראל וסע בממוצע  

 .סולר בשה
  Kwh 240כ כ "סה). עמוס ועם מיזוג אוויר( kWh/Km  1.2-2אוטובוס חשמלי צורך כ 

 .לשה Kwh72,000 –ליום 
 

מפליטת   25%מ סיעה הו כ "ק 1בייצור חשמל במיקס של גז ופחם לייצור  2COפליטת 
 .מוע דיזל במצב אידיאלי



תוספת חודשי חיים כפונקציה של זיהום האוויר באירופה
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 2ה הערים וללא פליטת אויר במרכזי ללא זיהוםCO סיעת האוטובוסב 

 ועצילות מ  ועי דיזל 3כמעט פי  - 100%חשמלי של כמעטצילות ממ 

 י חשמלי משמשת גם בלימהתו של אוטובוס עירו42%קבלי על מאפשרים עד (לטעי  

 )החזר ארגיה

מוכה יותר עלות תחזוקת אוטובוס חשמלי 

 מוכה 12רמת רעשdB-17dB בהשוואה לאוטובוס דיזל 

 אוטומטית(ללא תיבת הילוכים( 

ללא מערכת פליטה וללא ממיר קטליטי 

ללא מערכת הזרקת דלק 

ללא מערכת אחסון והזרקה של אוריאה 

הדיזלעל פני האוטובוס החשמלי  יתרונות
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ניסוי באוטובוס חשמלי בטכנולוגית קבלי על
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 בחר מתוצרת חברתהאוטובוס שHIGER יתהמובילה בתחומה ובעלת יכולת ייצור  ,הסי

 .ברמה ובאיכות גבוהה ביותר

 ולוגיית דןי טכולוגיה זו על פותיה הרביםהעדיפה את טכהמצברים עקב יתרו. 

רגיה פותחה עולוגיית צבירת האי חברת "טכAOWEI ולוגיות קבלי  המקדימה את כל טכ

 .העל בצפיפות הארגיה ביחס למשקל ופח יחידת הקבלים

יות סביבתית זוה של אוטובוס חשמלי המופעל  " דן"החליטה , כחלק ממדילבצע בחי

 .באמצעות טכולוגית קבלי על

  ולוגיה זו פעילים בסיןאוסטריה ובחודשים , בולגריה, סרביה, אוטובוסים חשמליים בטכ

 .הבאים גם באיטליה



 

 קייה"האולטימטיבי לתחבורה ציבורית הפתרון  " 

 ת הקצה האוטובוס עצירתל(בתחוסעים משמשת / להורדת ) טרמי תוהעלאתית. לטעיוע  , עקרואוטובוס זה יכול ל

 .שעות  24במשך 

ולוגיית המצבריםה שלהם ארוך וכמו כןוזמן (המצברים כבדים , גבוהההמצברים עלות : טכאורך החיים של , הטעי

 זמן התפעולהסוללות יורד עם 

 ה מתוצרת יחידת קבליהעל הי,AOWEI  סיעה של מעל טון  1השוקלת כ ה של עד "ק 25בלבד יכולה לאפשר5מ בטעי  

 .ש עם מזגן"קוט 2- 1.2דקות בלבד ובצריכת ארגיה כ 

ולוגיית קבלי העל קצרה בטכן מס, זמן הטעירגיה' ישות גדול מאוד ללא ירידה בקיבוליות האטעי. 

סיעה בטוחה ולוגיה זו מאפשרתשקטה השומרת על הסביבה, איכותית, טכ. 

 ולוגיתפיצה או , קבלי העל מבוססת על מיםטכ הדליקהואי. 

 ולוגיהה 11פועלת בהצלחה וכמעט ללא תקלות מזה הטכים ובארץ מעל שש. 

טכנולוגיית קבלי העל מול טכנולוגית המצברים
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)  פנטוגרף(מיקום קבלי העל וזרוע הטעינה 

באוטובוס
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תהליך טעינת האוטובוס  



 SIEMENSמנוע חשמלי מרכזי



התנהלות אנרגטית במהלך נסיעה



ניסוי באוטובוס חשמלי בטכנולוגית קבלי על
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 ולוגיית קבלי על 26דן התחייבה מתוקף קול קורא להפעילאוטובוסים חשמליים בטכ   ,       

 2017עד לאוקטובר 

קי"עפ ת הסביבה מתוקף חוק אווירחיות המשרד להגמצי הרכב   2%החברה תפעיל , י ה

 .31.12.2017בארגיה חלופית עד 

ת הסביבה, משרד התחבורהיתן  , המשרד להגעיריית תל אביב ודן מבקשים לצמצם ככל ש

תוצאות שתקבלו בתחת היטור  (את זיהום האוויר בתל אביב בכלל וברחוב אלבי בפרט 

 ).ברחוב אלבי הראו רמות זיהום גבוה מעל ערכי הסף

14



שנבדקו בפיילוטנושאים 

אי הדרך והכבישים בישראלהתאמת האוטובוס החשמלי לת 

 אי קיצוןאים רגילים ובתוע בתיימדד באמצעות מד רעש(עוצמת רעש המ( 

רגיה לקה"רמת צריכת אות השמ בכל עו 

 ות ובדיקת התאמת טווח זהסיעה בין טעי לקו הפעילותטווח 

התפקוד מערכת הטעי 

וחיותוהגים לגבי תפעול האוטובוס וקבלת משוב מ 

יהול ציי רכב ות כגוןולוגיות שווסעים וכד, כרטוס, תפקוד מערכות טכ ספירות' 

אופן תחזוקת האוטובוס ועלות חלקי חילוף 
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תמונות האוטובוס
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נתונים עיקריים

  kw160:  הספק מנוע -

Nm 1400: מומנט מנוע  -

km/h 80:  מהירות מרבית -

תחנות הקצה 2האוטובוס נטען בין  -

מספר דקות: זמן טעינה ממצב פרוק -

 34 -: מספר נוסעים בישיבה-

90כ נוסעים "סה-

האוטובוס מונגש לנוסעים בעלי   -

מוגבלויות

)מ"מ(מידות 

בגודל של אוטובוס עירוני  , הרכב הינו נמוך רצפה
:סטנדרטי

   12,000: אורך -

2,550: רוחב -

3,750: גובה -

2: דלתות' מס -

אוטובוס חשמלי  מפרט  -קבלי על של חברת הייגר 
טכני
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ספקי מכללים ראשיים באוטובוס



מכללים אוטומוטיביים חשמליים

משאבת הגה הידראולית

מדחס אוויר



ה מלאה ואוטומטית של קבלי  העל בתוך מספר דקות בבטיחות מלאהה מאפשרות הטעות הטעיתח. 

 ות  2ומפעילה עד כה רכשה דןה תחה אוטומטיות במסופים וקטטעי)kw60( ,ת לילהלטעי. 

 ה   3דן תתקין בחודשים הקרובים עודות טעיתח 

 במסופים וספים להפעלת קווים וספים באמצעות האוטובוסים       

 .  על וספים שרכשו לאחרוה-החשמליים מבוססי קבלי       

 

תחנת הטעינה
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 יסוי באוטובוס2016בחודש ספטמבר קבלי העל החל ה   

 ה המרכזית ת, 4האוטובוס פועל בקוג"יוצא מהתחתו הסופית במסוף רידיא ומגיע לתח 

  וות לכל  22מ ו "ק 6אורך המסלול היכיווןתח 

 חימום פעיל ואורות יום דולקים  /האוטובוס פועל באופן רציף עם  מיזוג אוויר)DLR(

בניסויקו האוטובוס המשתתף 
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בדיקה עיקריותתוצאות 

 יסוי ביצעו האוטובוסים כבממוצע מ "ק 20,000 –במהלך ה 

 וסעי סיעת האוטובוס רצון הביעו שביעות האוטובוסוחיותו,מ ,  ומעצם היותו שקט

 הסביבהמזהם את ושאיו 

 הגיםה על כל הצרכים כי מדווחים גם היםהאוטובוס עוהתפעוליים השו 
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רכישת אוטובוסים חשמליים נוספים

 ולוגית   21 התוצאות החליטה חברת דן הצטיידה ב לאורוספים בטכ אוטובוסים חשמליים

 2017קבלי על במהלך שת 

 ים הבאות בעתידה להצטייד דןוספים   80-בש אוטובוסים חשמליים 

 ים במקביל מתבצע תהליך הקמת תשתיותיוה בחות להגדלת הגמישות התפעוליתטעיובתח

 ון לשילובוסף מתבצע תכוספים של דןבקווים הדרגתי של אוטובוסים קבלי על ב ייםעירו 

 ת האפשרות לרכישה ושילובבח במערכת דגמי אוטובוס קבלי עלB.R.T , יםלהסעתהמו 
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תו    ה!
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