מדינת ישראל

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

טבת–תשע"ו
 03דצמבר 5302
אופל
52057102

תאריך :
:
תיק
מס"ד :

 משרדי הרישוי המחוזיים :י-ם ,ת"א ,חיפה ,ב"שאל:
 -יבואן "שיר שלמה ייבוא רכב בע"מ"

הוראה מס' 21 - 9120

הנדון :רישום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי ,תוצר אופל לשנה קלנדארית
( סדרת ") "CORSA
א .פרטי רכב ומנוע:
תוצר הרכב–אופל /ארץ ההרכבה –ספרד או גרמניה (**),
ש .קלנדארית 1921
דגם הרכב
(*)

כינוי מסחרי

סוג הרכב M1
מידע נוסף

XEP68
 5דלתות

XEP68

XEP08

CORSA-E

 3דלתות

XEP08

תוצר מנוע – ג'.מ.

מידות צמיגים
185/65R15 88T
185/65R15 88H
195/55R16 87H
215/45R17 87H
195/55R16 87H
175/70R14 84T
185/65R15 88H
185/65R15 88T
185/65R15 88T
185/65R15 88H
195/55R16 87H
215/45R17 87H
195/55R16 87H
175/70R14 84T
185/65R15 88H
185/65R15 88T
215/45R17 91Y
205/45R17 88Y
215/40R18 89Y

.1921

קיב' .צילינ'
(סמ"ק)

דגם מנוע
 B10XFTאו LE1

 B14XERאו LDD

 B10XFTאו LE1

 B14XERאו LDD

 B16LERאו LLU

999
 09כ"ס

1398
 09כ"ס

999
 09כ"ס

1398
 09כ"ס

2501
 792כ"ס

( * ) – מופיע במס' שלדה ( ראה סעיף ב'  – ) ** ( ,) 5-0ראה סעיף ב.) 11-
) WVTA:e1*2001/116*0379*30-( #

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

א 2.כושר גרירה ( * ):
דגם הרכב וכושר גרירה ( משקל מורשה לגרירה ,ק"ג )
XEP08
XEP08, XEP68

רשאי לגרור
^גרור:

עם מנוע  1901סמ"ק

עם מנוע  000סמ"ק

עם מנוע  1501סמ"ק

^ עם בלמים:
^ ללא בלמים:

259
559

259
569

אין אישור
אין אישור

XEP08, XEP68

7/...

דף מס'  7מהוראה מס' 16 - 9710

ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
17 - 12

11

000000

4

G

מספר רץ

מפעל ההרכבה:
=4ספרד
=6גרמניה

ללא
משמעות

ג .מקום המצאם של סימני

XEP68

0

WOL

דגם הרכב:
 = Xסוג השלדהCORSA = E ,
 = P68סוג המרכב.

ללא
משמעות

ההיכר:

סימני ההיכר

אופן ההתקנה

טבלת הזיהוי

צמודה

מספר שלדה
דגם/מס' מנוע

19

5-0

4

1-9

טבוע מקורית
טבוע מקורית

ד .הוראות רישום משנים קודמות:
שנה קלנדארית

מס' הוראה

7919
7911
7917
7919
7914
7915

19 - 1412
11 - 1759
17 - 1101
19 - 9521
14 - 9796
15 - 9119

מיקום ברכב
תא מנוע ,דופן קדמית או בית בולם הזעזועים הימני,
או דלת ימנית ,משקוף אחורי
תא נוסעים ,רצפה ,לפני המושב הקדמי ימני.
גוף המנוע ,חלק קדמי שמאלי

תוצר
הרכב

