מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת תקינה
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תאריך :
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 משרדי הרישוי המחוזיים :י-ם ,ת"א ,חיפה ,ב"שאל:
 -יבואן מורשה "דוד לובינסקי בע"מ"

הוראה מסי 61 - 0830
( הוראה מס'  51 – 2510המבוטלת בזה )

הנדון :רישום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי ,תוצר פיג'ו לשנה קלנדארית 1061
( סדרת ") "0228
א .פרטי רכב ומנוע:
תוצר הרכב – פיג'ו  /ארץ ההרכבה – צרפת(*) ,שנה קל'1061 -
דגם הרכב

כינוי
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סוג הרכב M1
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תוצר המנוע -פיג'ו

מידות צמיגים
(^)

דגם המנוע

ק'.צ'-סמ"ק

CUHNZT/S

195/65R15 81U
195/60R16 81U
205/50R17 81U

 HN01או HNZ

–6611

 552כ"ס

CUHMZ6/PS
CUHMZ6/1PS
CUHMZ6

195/65R15 81T
195/60R16 81T

 HN01או HMZ

–6611
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195/65R15 81T
195/60R16 81U
205/50R17 81U

 HN01או HNZ
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195/65R15 81T
195/60R16 81T
205/55R16 81T
205/50R16 81U

 BH02או BHY
( דיזל – טורבו )
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 5דלתות

CUHNZ6/S

CUBHYM/1PS
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( * ) – ראה סעיף ב'  ( 11פרוט מס' שלדה ).
( WVTA: e2*2007/46*0070 ) #
( ^ ) – בדגמי רכב הנ"ל מתוכנן ע"י היצרן ומופיע גלגל חילוף ( לידיעה )

א 6.כושר גרירה ( * ):
דגם הרכב וכושר גרירה ( משקל מורשה לגרירה ,ק"ג )

רשאי לגרור
^גרור:

CUHMZ6/PS, CUHMZ6/1PS, CUNMZ6

CUHNZ6/S

CUHNZT/S
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^ עם בלמים:
^ ללא בלמים:
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ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
50 - 50
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מספר רץ

מפעל הרכבה
=Yצרפת

ללא
משמעות

ד ג ם ה ר כ ב:
=U ,022=Cסוג המרכב,
=HNZדגם מנוע= T ,סוג ת .הילוכים.

קוד בינלאומי
של יצרן הרכב

0/...

דף מס'  0מהוראה מס' 51 - 2322

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

ד .הוראות רישום
0253
0250
0251

ההיכר:

אופן ההתקנה
צמודה
טבוע מקורית
טבוע מקורית על גוף המנוע

משים קודמות:
53 - 2102
14 - 0286
51 - 2113

מיקום ברכב
המרכב מימין ,בין  0הדלתות
תא מנוע דופן אחורית
חלק קדמי שמאלי תחתון

