מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת תקינה
רח' המלאכה  ,8ת"א ,ת.ד13300.
טלפון30-1213636 :

תאריך :
תיק :
מס"ד :

טבת–תשע"ו
 30ינואר 6302
לקסוס/טויוטה
33301602

 משרדי הרישוי המחוזיים :י-ם ,ת"א ,חיפה ,ב"שאל:
 -יבואן מורשה "יוניון מוטורס בע"מ"

הוראה מס' 61 - 9420
הנדון :רישום ורישוי כלי רכב בהנעה משולבת ,תוצר לקסוס/טויוטה ,שנה קלנדארית .4961
( סדרת ") " LEXUS IS300h HYBRID
א .פרטי רכב:
תוצר הרכב –לקסוס/טויוטה  /ארץ ההרכבה -יפן ,ש.קלנדארית 4961

תוצר המנועים-טויוטה

דגם הרכב

כינוי
מסחרי

סוג הרכב M1
מידע נוסף (**) ()#

מידות צמיגים
( ^^ )

דגם מנוע
בנזין ( * )

AVE30L-AEXLHW

LEXUS
IS300h
HYBRID

 4דלתות

225/45RF17 91W

2AR

קיבול ציל'
(סמ"ק)

4202
 181כ"ס

( * ) – ברישיון רכב ירשם דגם מנוע בנזין בלבד ( כאשר מנוע חשמלי נחשב כחלק בלתי נפרד ממערכת הנעה
הברידית מקורית – לידיעה ) – ) ** ( .אין אישור התקנה ורישום וו-גרירה.
) WVTA: e11*2001/116*0206-( #

( ^^ ) – יצרן הרכב מאשר צמיגים מסוג  RUNFLATבלבד .פרוט מלא ניתן לראות בספר רכב.
( אין מקום לגלגל חילוף ולא נדרשת ערכת תיקון תקר – לידיעה )

ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
11 – 11
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סימני היכר לדגם הרכב ( לידיעה בלבד ):
=Bסוג המרכב = H,קוד מנוע בנזין =5 ,אמצעי בטיחות
 =Dקוד דגם LEXUS IS300h=2 ,

קוד בינלאומי
של
יצרן הרכב

מספר
רץ

ללא משמעות
לצרכי רישום

1-3

ג .מקום המצאם של סימני ההיכר:
סימני ההיכר
טבלת הזיהוי
מספר שלדה
דגם/מס' מנוע

אופן ההתקנה
צמודה
טבוע מקורית
במנוע בנזין -טבוע מקורית על גוף המנוע

ד .תנאי הרישיון (חייב להופיע בתנאים והגבלות):
הנעה במנועי בנזין-חשמלי
ה .הוראות רישום משנים קודמות:
1113
1114
1114

13 - 1444
14 - 1193
14 - 1141

מיקום ברכב
דלת נהג ,משקוף אחורי
תא מנוע ,דופן אחורית
חלק קדמי במרכז

