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
טויוטה
52023202

תאריך :
:
תיק
מס"ד :

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

הוראה מסי 61 - 4320
הנדון :רישום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי מתוצר טויוטה ,לשנה קלנדארית .3461
( סדרת " ) "LAND CRUISER

א .פרטי רכב:
תוצר הרכב  -טויוטה  /ארץ ההרכבה  -יפן  /שנה קלנדארית – 3461
דגם הרכב

כינוי
מסחרי

GDJ155L-GJTEYW
GDJ150L-GKTEYW
GDJ150L-GKFEYW
GRJ150L-GKTEKW

LAND
CRUISER

סוג הרכב M1
מידע נוסף
(*)()#
 2דלתות
הנעה0X0 :
 2דלתות
הנעה0X0 :

מידות צמיגים
(^)

245/70R17 110S
265/65R17 112S
265/60R18 110H

תוצר מנוע – טויטה
דגם המנוע

ק'.צ' ,סמ"ק

1GD

3522

דיזל ( טורבו )

 700כ"ס

2521

1GR

 282כ"ס
( * ) – ברכב עם  5דלתות בחלקו האחורי (שורה שלישית) מותקנים מקורית  2או  3מקומות ישיבה נוספים (מתקפלים)
) WVTA: e6*2007/46*0001 - ( #
(^) -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 )
כל הדגמים
3000
057

( * )  -ברשיון רכב ( בתנאים והגבלות ) ירשם:
רשאי לגרור גרור במשקל כולל ,ק"ג :עם בלמים ,7777 -ללא בלמים.777-

ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
77 - 70

77

4-9

7-3

0000001

0

H V 0 5 J 4

J T M

מספר רץ

ללא
משמעות

סימני ההיכר לדגם הרכב (*):
 -Hסוג המרכב -V ,קוד דגם מנוע-7 ,קוד מודל -5 ,רמת גימור,
 -4 ,L.CRUISER -Jספרת ביקורת

קוד בינלאומי
של יצרן הרכב
( ) JTE, JTM

(*)  -דגם הרכב המיועד לרשום מופיע בסעיף א'.

2/...

דף מס'  2מהוראה מס' 71 - 7234

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

מיקום ב רכב
תא מנוע ,דופן אחורית או דופן שמאלית,
או דלת נהג ,משקוף אחורי
שלדה ,קורת אורך ימנית מהצד ,אחורי גלגל ימני קדמי.
במנוע  -1GDחלק שמאלי קדמי.
במנוע  -1GRחלק ימני תחתון אחורי

ד .הוראות הרישום משנים קודמות:
שנת יצור

מספר הוראה

שנת יצור

מספר הוראה

7998
7999
2777
2777
2772
2773
2774
2775
2771

95 – 7512
98 – 7702
99 – 7523
77 – 7251
77 – 7854
72 – 7279
73 – 7545
75 – 7257
71 – 7337

2770
-2778קלנדארית
-2779קלנדארית
-2777קלנדארית
-2777קלנדארית
-2772קלנדארית
-2773קלנדארית
-2774קלנדארית
-2775קלנדארית

71 – 7335
78 - 7577
79 - 7097
77 - 7870
77 - 7872
72 - 7595
73 - 7370
74 - 7783
75 - 7540

