A

מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת תקינה
רח' המלאכה  ,8ת"א ,ת.ד10770.
טלפון77-1210606 :

שבט–תשע"ו
 70פברואר 6702
אופל
76006602

תאריך :
:
תיק
מס"ד :

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

הוראה מס' 31 - 3030
( הוראה מס'  61 – 3030המבוטלת בזה )

הנדון :רישום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי ,תוצר אופל לשנה קלנדארית
( סדרת " ) " INSIGNIA

.6331

א .פרטי רכב ומנוע:
תוצר הרכב -אופל  /ארץ ההרכבה– גרמניה ,ש.קלנדארית 6331
דגם הרכב
(*)

סוג הרכב M1

כינוי מסחרי

מידע נוסף ()#

מידות צמיגים
(^)

GM5ET, GM6ET,
GS6ET, GT6ET
GM8ET
GS6EU

225/50R17 94V
225/55R17 97W
245/45R18 96W
245/45R19 98Y

GM6EU, GT6EU

225/50R17 98H
225/55R17 97W
235/45R16 98W
245/45R18 96W

 5דלתות

INSIGNIA

GM5E5, GM6E5,
GS6E5, GT6E5,
GM8E5

225/50R17 94V
225/55R17 97W

GM5EM, GM6EM

תוצר מנוע – ג'.מ.
ק .צילינ'
(סמ"ק)

דגם מנוע

B16SHT

1598

או

LWC
 B20NHTאו LTG

 170כ"ס

3991
 B20NHTאו LTG
 B16SHTאו LWC

 053כ"ס

1598
 170כ"ס

 A20DTHאו LBS

1956

( דיזל – טורבו )

 160כ"ס

 B20DTHאו LFS

1956

225/55R17 97W
215/55R17 94V

GM6E1
( דיזל – טורבו )
( * ) – למעט דגמים  – GX6EG, GS6EDכלי רכב יכולים לשמש כמונית או רכב סיור 4 ,מקומות ישיבה פרט לנהג.
אישור מותנה בהגבלת מהלך מושב הנהג באופן קבוע כך ,שמאחור יהיה רוחק ברכבים  16ס"מ לפחות
) WVTA: e1*2007/46*0374- ( #
( ^ ) – בדגמי רכב הנ"ל מתוכנן ע"י היצרן ומופיע גלגל חילוף ( לידיעה )

 170כ"ס

א 3.כושר גרירה:
רשאי לגרור
^גרור:
^ עם בלמים:
^ ללא בלמים:

דגם הרכב וכושר גרירה ( משקל מורשה לגרירה ,ק"ג )
שאר
GS6EU, GM6EU
GM5ET, GM6ET
GT6EU, GM6E1
הדגמים
6133

6033

6633
053

ב .זיהיוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
60 - 60

66

63

9

4-6

6-0

000000

1

G

1

G M 5 E T

W 0 L

מספר רץ

מפעל ההרכבה:
גרמניה

ללא
משמעות

ללא
משמעות

דגם הרכב:
 =M ,Insignia = Gסדרת הרכב,
=5סוג המרכב=E ,סוג כ.אוויר,
 =Tסוג המנוע

קוד בינלאומי
של יצרן
הרכב

0/...

דף מס'  0מהוראה מס' 61 - 3660

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 ברכב
המרכב ,משמאל ,בין  0דלתות ,חלק תחתון
תא מנוע ,דופן אחורית
חלק קדמי שמאלי

ד .מידע ודרישות נוספות לצרכי הרשום:
* דגמי הרכב הנ"ל יכולים להופיע עם אמצעי רתום (גרירה) מסוג "תפוח" ,באופן מקורי ( מיצרן
הרכב ) או מורכבים בארץ ע"י היבואן .בשני המקרים אין צורך בבדיקה במעבדה מוסמכת.
* האישור מותנה בהצהרת רשימת כלי רכב בהם מותקנים אמצעי רתום (גרירה).
* וו-גרירה יתאים לכושר גרירה של הרכב המאושר בהוראה זאת.

ה .הוראות רישום משנים קודמותף
שנה קלנדארית

מס' הוראה

0363
0366
0360
0360
0364
0365

63 - 6465
66 - 6950
60 - 0604
60 - 3500
64 - 3060
65 - 3066

