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
טויוטה/ארה"ב
52094302

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

הוראה מס' 61 - 0320
הנדון :רי שום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי תוצר טויוטה  ,לשנה קלנדארית .3061
( סדרת ") "Camry Hybrid
א .פרטי רכב:
תוצר -טויוטה  /ארץ ההרכבה – ארה"ב  /שנה קלנדארית– 3061
כינוי מסחרי
( ** )

סוג הרכב M1
מידע נוסף ( ***)

מידות
צמיגים

תוצר המנוע טויוטה

דגם הרכב
(*)
AVV50L - CEXGBA
3242
215/55R17 93V
Camry Hybrid
 4דלתות
2AR
 851כ"ס
AVV50L - CEXNBA
( * )  -מופיע בטבלת הזיהוי של הרכב (ראה סעיף ג').
 אין אישור התקנת וו-גרירה ורישום כושר גרירה.( ** ) – חייב להופיע במלואו ברישיון רכב ( בנוסף לדגם הרכב ).
( *** )  -מורכבים פנסי חזית ,בעלי סימוןDOT HB3 NAL 06-192 D4S SAE AHGHR15PP2Y2 09 VOR :
 ברישיון רכב ,בתנאים והגבלות ירשם :סימון פנסי חזית -לפי הוראת רישום ( קוד הגבלה ) 7882( **** ) –ברישיון רכב יירשמו סימני היכר מנוע בנזין בלבד ( לא נדרש רישום והטבע של סימני היכר מנוע חשמלי – לידיעה)
דגם מנוע
בנזין ( **** )

קיבול צ'
(סמ"ק)

ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה ( דוגמה ):
87 - 82

88

9 - 81
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מספר
רץ

מפעל הרכבה
בארה"ב

ללא
משמעות

=Bסוג המרכב והנעה=D ,סוג המנוע,
=8סוג חג' בטיחות וכריות אויר=F ,סידרהCAMRY=K ,

קוד בינלאומי
של
יצרן הרכב

סימני היכר רכב:

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

מיקום ברכב
דלת נהג ,משקוף אחורי
תא נוסעים ,רצפה ,לפני המושב קדמי ימני
גוף המנוע ,חלק קדמי שמאלי

אופן ההתקנה
צמודה
טבוע מקורית
טבוע מקורית

ד .תנאי הרישיון (חייב להופיע בתנאים והגבלות):
הנעה במנועי בנזין-חשמלי
ה .הוראות רישום משנים קודמות:
7183
2014
7185

83 - 1494
84 - 1820
85 - 1034

