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:رماق التحذيرالبرتقالي  
دائرية  رماقات برتقالية اللون( 3)كجم يجب أن تحتوي على ثالثة  0777جميع الشاحنات زنة ما فوق 

.الحركة  
 

 على الصدام الخلفي 2الشاحنات و المقطورات  ذات الحجم العادي يجب أن تحتوي على  رّماقان  

 
   رماق واحد مثبت ببراغي على الطرف األيسر للصدام الخلفي .1
 على الطرف األيمن للصدام الخلفي مثبت ببراغي رماق واحد .  2
 .( ال تشمل المقطورات) على مقصورة السائق مثبت ببراغي واحد رماق .  3

 
يجب تثبيتها بواسطة )مغناطيس فقط الال يسمح باستخدام الرماقت المثبتة بواسطة  :مالحظة
 .(البراغي

 
 

 :متطلبات عمل الرماق
  رماق مقصورة السائق يعمل مع األنوار 
 الرماق األيسر المثبت على الصدام الخلفي يعمل مع األنوار 

 

 

 

 

  

 

 الرماق األيمن المثبت على الصدام الخلفي يعمل مع  الفرامل 
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 م  5.0عرض اكثر من  (للمقاسات الزائدة )البرتقالي رّماق التحذير 

رّماقات تحذيرية برتقالية  3يجب ان تحتوي . م  2.2كافة الشاحنات والمقطورات التي يزيد عرضها عن 

 :دائرية الحركة على الصّدام الخلفي 
 ّرك رّماق واحد على اليمين ، ورّماق واحد على اليسار على الصّدام الخلفي يعمالن مع المح -1

 

 

 

رّماق في منتصف الصّدام الخلفي يعمل مع الفرامل  -2

 
 

 .م  2.5ارتفاع اكثر من المقاسات الزائدة 
 

يجب ان . م 2.2وبأقل عرض من . م 2.2من المركبات الثقيلة والمقطورات بارتفاع اكثر 

اعلى  علىرّماقات تحذيرية معتمدة برتقالية اللّون ودائرية الحركة  2تحتوي على عدد 

 االطراف الخلفية اذا امكن او واحد في المنتصف االعلى اذا تعّذر على االطراف
 واحد على الصّدام الخلفي يسار يعمل مع مفتاح االنوار  -1
 واحد على الصّدام الخلفي يمين يعمل مع الفرامل  -2

 
 
 

 
 

  .م 5.0وعرض اكثر  .م  2.5ارتفاع اكثر من المقاسات الزائدة 
 ما عدا رّماق منتصف الصّدام يعمل مع الفرامل رّماقات االطراف الخلفية للهيكل والصّدام تعمل مع المحرك 

 

         

الفرملة عند    مع االنوار اثناء القيادة  
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 Amber Beacon Warning Lights  

(HEAVY EQUIPMENT for ROAD USE)  

' Heavy Equipment for Road Use’ must have at least (1) approved amber 
coloured circular flashing beacons that can be seen from the front, sides 
and behind by other road users this must operate when the equipment is 
being driven on the road. 

 


