מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת תקינה
רח' המלאכה  ,8ת"א ,ת.ד23176.
טלפון17-2123535 :

תאריך :
:
תיק
מס"ד :

טבת–תשע"ו
 61דצמבר 5162
פיג'ו
24054315

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

הוראה מס' 51 - 0510
הנדון :רישום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי ,תוצר פיג'ו לשנה קלנדארית 1051
( סדרת ") "803
א .פרטי רכב ומנוע:
תוצר הרכב  -פיג'ו  /ארץ ההרכבה – צרפת או אוסטריה ( ** )
שנה קלנדארית– 1051
סוג הרכב M1
מידות צמיגים
כינוי
דגם הרכב
( ^^ )
מסחרי
מידע נוסף
LPHNYW-C1B000
LPHNYW-C1F000
LPHNYW-C1K000
LRHNYW-R1B000
LRHNYW-R1F000
LRHNYW-R1K000

803

225/40R18 91V
235/35R19 91V

308 GTI

L35GNH-C1B000

דגם
המנוע

195/65R15 90H
205/55R16 90H
225/45R17 90H
225/40R18 90H

 5דלתות

308 SW

תוצר המנוע -פיג'ו
קיבול ציל'
(סמ"ק)

5511

HN02

 031כ"ס

 5GNאו 5G05

5113
 272כ"ס

( * ) – רכב זה יכול לשמש כמונית או רכב סיור 4 ,מקומות ישיבה פרט לנהג.
הערה :במונית  -אין להסיעה נוסעים בדגמים עם ב 2-מקומות ישיבה נוספים מאחור.
( ** ) – ראה סעיף ב' ( 00-פרוט מס' שלדה ).
) WVTA: e2*2007/46*0405*11-( #

( ^^ ) – בדגמי רכב הנ"ל מתוכנן ע"י היצרן ומופיע גלגל חילוף ( לידיעה )

א 5.כושר גרירה ( * ):
רשאי לגרור
^גרור:

דגם הרכב וכושר גרירה ( משקל מורשה לגרירה ,ק"ג )
LPHNYW-C1B000
LPHNYW-C1F000
LPHNYW-C1K000

^ עם בלמים:
^ ללא בלמים:

LRHNYW-R1B000
LRHNYW-R1F000
LRHNYW-R1K000
751
035

001

L35GNH-C1B000
אין אישור
אין אישור

ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
01

4 - 9

0-3

02 - 07

00

L35GNH

V F 3

דגם הרכב:
=3 ,313=Lסוג המרכב,
=5GNדגם מנוע=H ,ת.הילוכים:

קוד בינלאומי
של
יצרן הרכב

000000

P

G

מספר רץ

מפעל הרכבה:
=Pאוסטריה ,
=Sצרפת

ללא
משמאות

2/..

דף מס'  2מהוראה מס' 00 - 1051

ג .מקום המצאם של סימני

ההיכר:

סימן ההיכר
טבלת הזיהוי
מספר שלדה
דגם/מס' מנוע

ד .הוראות רישום משנים קודמות:
שנרה קלנדארית

מס' הוראה

2113
2119
2101
2100
2102
2103
2104
2105

13 - 0232
19 - 1240
01 - 0079
00 - 0597
02 - 1045
03 - 1330
14 - 0422
05 - 1552

אופן ההתקנה
צמודה
טבוע מקורית
טבוע מקורית
על גוף המנוע

מיקום ברכב
המרכב מימין ,בין  2הדלתות
תא מנוע ,ב/ב הזעזועים ימני
חלק קדמי שמאלי תחתון.

