משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת תקינה
רח' המלאכה  ,8ת"א ,ת.ד23300.
טלפון30-2723535 :

מדינת ישראל
כסלו–תשע"ו
 30דצמבר 5302
סיאט
50320002

תאריך :
:
תיק
מס"ד :

 משרדי הרישוי המחוזיים :י-ם ,ת"א ,חיפה ,ב"שאל:
 -יבואן מורשה "צ'מפיוןמוטורס ( ישראל ) בע"מ

הוראה מס' 61 - 4400
הנדון:רישום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי תוצר סיאט ,לשנה קלנדארית.1461
)סדרת”( “ALHAMBRA
א .פרטי רכב:
תוצר הרכב –סיאט /ארץ ההרכבה –פורטוגל,
שנה קלנדארית1461-

תוצר מנוע-פולקסווגן

דגם הרכב
(*)

כינוי
מסחרי

סוג הרכב M1
מידע נוסף( ** )

מידות צמיגים
(^)

דגם מנוע

7N-7113GY

ALHAMBRA

 5דלתות

205/60R16 96H
215/60R16 95H
215/60R16 95V

CZD/A

קיבול ציל'
(סמ"ק)

6901
 051כ"ס

( * ) – מופיע במדבקת יצרן הרכב ( ראה סעיף ד' )
( ** ) – מותקנים  2דלתות הזזה חשמליים 6 ,מקומות לנוסעים למעט הנהג.
 יכול להופיע עם חלון שמש בגג.) WVTA: e1*2007/46*0402*10-( #
(^) -ניתן לאשר רישום צמיגים עם קוד מהירות ועומס גבוהים מאלה שרשומים כאן (מידת הצמיגים–ללא שינוי).
על בעל מקצוע (יבואן ,משרד הרישוי  ,מכון הרישוי ) לאשר קודים הנ"ל לפי טבלה/רשימה רלוונטית.

( ^ ) – בתנאים והגבלות ירשם" :הרכב פטור מנשיאת גלגל חילוף .חובת קיום ערכת תיקון
א 6.כושר גרירה ( * ):
רשאי לגרור
^גרור:
^ עם בלמים:
^ ללא בלמים:

תקר"

דגם הרכב וכושר גרירה ( משקל מורשה לגרירה ,ק"ג )
7113GY
0971
951

( * )  -ברשיון רכב ( בתנאים והגבלות ) ירשם:
רשאי לגרור גרור במשקל כולל ,ק"ג :עם בלמים ,111 -ללא בלמים.111-
הערה :כושר גרירה ירשם ברשיון רכב לאחר אישור ורישום וו-גרירה מתאים בלבד.
לידיעה  :נתונים טכניים אשר מופיעים בטבלה זאת נבדקו ואושרו ע"י היבואן.

2/...

דף מס'  2מהוראה מס' 06 - 1107

ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
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מספר רץ

ארץ הרכבה:
=Vפורטוגל

ללא
משמעות

ללא
משמעות

סימני היכר
רכב

ללא
משמעות

תוצר וקבוצת
הרכב

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

אופן ההתקנה
.0צמודה
 .2מדבקת נייר
טבוע מקורית
טבוע מקורית

ה .הוראות רישום משנים קודמות:
2103
2100
2105

03 - 1057
00-1102
05 - 1587

מיקום ברכב
דלת נהג ,משקוף אחרי
המרכב משמאל ,בין  2הדלתות ( חלק תחתון )
תא.מנוע ,בית בולם הזעזועים ימני
גוף המנוע ,חלק קדמי שמאלי ( באמצעות מראה )

