מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת תקינה
רח' המלאכה  ,8ת"א ,ת.ד13113.
טלפון11-1213636 :

תאריך :
:
תיק
מס"ד :

שבט–תשע"ו
 13ינואר 6132
פורשה
16633232

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

הוראה מס' 60 - 6920
הנדון :רשום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי ,תוצר פורשה לשנת יצור .9660
( סדרת( PANAMERA :

א .פרטי רכב ומנוע:
תוצר רכב-פורשה  /ארץ הרכבה -גרמניה ,ש .קלנדארית 9660
דגם הרכב
(*)

כינוי מסחרי

סוג הרכב M1
מידע נוסף ( ^ )

תוצר המנוע  -פורשה
ק' .צילינד'
(סמ"ק)

דגם מנוע

5063

CWA

Panamera
 4דלתות

CRC
(דיזל – טורבו )

Panamera S

CWD

Panamera GTS

CXP

Panamera 4S
Executive

CWD

970

Panamera 4

 4דלתות,
סוג הנעה – 4x4

 013כ"ס

Panamera Turbo
Panamera Turbo
Executive

CWB

 053כ"ס

9222
 003כ"ס

4060
 003כ"ס

9222
 003כ"ס

5063

CWA
M4870

9202

 013כ"ס

4060
 533כ"ס

4060
 505כ"ס

( * )  -דגם הרכב נקבע בהתאם לספרות  2,,,10במספר שלדה (ראה סעיף ב' )
) WVTA: e13*2007/46*0970-( #

( ^ ) – בתנאים והגבלות ירשם" :הרכב פטור מנשיאת גלגל חילוף .חובת קיום ערכת תיקון

תקר"

א 6.מידות צמיגים:
כינוי מסחרי

Panamera Turbo
P-ra Turbo Executive
Panamera Executive
Panamera, Pan-ra S,
Panamera 4
Panamera 4S
Pan-ra 4S Executive

מידות צמיגים המאושרים ע"י יצרן הרכב ( ^ )
א) על סרן קדמי:
ב) על סרן קדמי:

255/45ZR19 100Y
255/40ZR20 101Y

על סרן אחורי
על סרן אחורי

285/40ZR19 103Y
295/35ZR20 105Y

ג) על סרן קדמי:

255/40ZR20 101V

על סרן אחורי

255/35ZR20 104V

א) על סרן קדמי:
ב) על סרן קדמי:
ג) על סרן קדמי:

245/50ZR18 100Y
255/45ZR19 100Y
255/40ZR20 101Y

על סרן אחורי
על סרן אחורי
על סרן אחורי:

275/45ZR18 103Y
285/40ZR19 103Y
295/35ZR20 105Y

ד) על סרן קדמי:

255/40ZR20 101V

על סרן אחורי:

285/35ZR20 104V

(^) -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.

0/...

דף מס'  0מהוראה מס' 10- 3050

א 9.כושר גרירה ( * ):
דגם הרכב וכושר גרירה ( משקל מורשה לגרירה ,ק"ג )
רשאי לגרור
שאר
כלי רכב עם מנועים הבאים:
^גרור:
CWA, CWB, CWD CRC, CXP
כלי רכב
0033
אין אישור
^ עם בלמים:
253
אין אישור
^ ללא בלמים:
( * )  -ברשיון רכב ( בתנאים והגבלות ) ירשם:
רשאי לגרור גרור במשקל כולל ,ק"ג :עם בלמים ,3333 -ללא בלמים.333-
הערה :כושר גרירה ירשם ברשיון רכב לאחר אישור ורישום וו-גרירה מתאים בלבד.
לידיעה :נתונים טכניים אשר מופיעים בטבלה זאת נבדקו ואושרו ע"י היבואן.

ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
10 - 12
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מספר
רץ

ללא
משמעות

סיפרה נוספת
לזיהוי דגם רכב

מקום ההרכבה:
=Lגרמניה

ללא
משמעות

ללא
משמעות

סימני היכר
לדגם הרכב

ללא
משמעות

תוצר
הרכב

ג .מידע ודרישות נוספות לצרכי הרישום:
כל י רכב יכולים להיות מצוידים בווי גרירה מסוג "תפוח" באופן מקורי ע"י יצרן הרכב .במקרה זה אין צורך באישור
מעבדה מוסמכת בארץ .האישור לוו -גרירה מותנה בהמצאת רשימת כלי רכב ,בהם מותקנים ווי גרירה בהתאם
לאישור כושר גרירה בהוראה זאת.

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

אופן ההתקנה
תווית מודבקת
טבוע מקורית
טבוע מקורית
על גוף מנוע

ה .הוראות רישום משנים קודמות:
0335
0313
0311
0310
0310
0310
0315

35 - 3,53
13 - 3510
11 - 3302
10 - 1535
10 - 350,
10 - 305,
15 - 3000

מיקום

ברכב

דלת ימנית ,משקוף אחורי
תא נוסעים ,רצפה ,מתחת לכיסה קדמי ימני
חלק ימני תחתון ( מבט מלמטה )

