מדינת ישראל

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

תאריך :
:
תיק
מס"ד :

טבת–תשע"ו
 03דצמבר 5302
אופל
52003702

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

הוראה מס' 61 - 5220
הנדון :רישום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי ,תוצר אופל לשנה קלנדארית
( סדרת " ) " ZAFIRA

.2561

א .פרטי רכב ומנוע:

דגם הרכב

PD9EC

תוצר הרכב  -אופל  /ארץ ההרכבה :גרמניה,
ש.קלנדארית 2561
סוג הרכב M1
מידות צמיגים
כינוי
מסחרי

מידע נוסף ( ) * ( ) #

(^)(*)

Zafira
Tourer

 0דלתות

225/50R17 94V
215/60R16 95H
235/45R18 94W
235/40R19 92W

תוצר מנוע – ג'.מ.
דגם מנוע

 B14NETאו LUJ

קיבול צילינ'
(סמ"ק)

6611
 041כ"ס

( * ) – ,בנוסף ל 4-נוסעים ברכב פרט לנהג ,מופיעים גם  2מושבים מתקפלים מאחור ( לידיעה ).
) WVTA: e4*2007/46*0204*18-( #
(^) -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.

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

א 6.כושר גרירה ( * ):
רשאי לגרור
^גרור:
^ עם בלמים:
^ ללא בלמים:

דגם הרכב וכושר גרירה ( משקל מורשה לגרירה ,ק"ג )
PD9EC
0221
021

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

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

מפעל ההרכבה
בגרמניה

ללא
משמעות

ללא
משמעות

דגם הרכב:
 =D ,ZAFIRA = Pסדרת הרכב,
=9סוג המרכב=E ,סוג כ.אוויר,
 = Cסוג המנוע

קוד בינלאומי
של יצרן
הרכב

2/...

דף מס'  2מהוראה מס' 01 - 1222

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

אופן ההתקנה
צמודה
טבוע מקורית
טבוע מקורית על גוף המנוע

ד .הוראות רישום משנים קודמות:
שנה קלנדארית
2102
2103
2104
2102

מס' הוראה
02 - 0091
03 - 1204
04 - 1324
02 - 1002

מיקום ברכב
המרכב ,משמאל ,בין  2הדלתות
תא נוסעים ,רצפה ,לפני מושב קדמי ימני
חלק קדמי שמאלי תחתון

