מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת תקינה
רח' המלאכה  ,8ת"א ,ת.ד13075.
טלפון07-1713535 :

כ"ה בתמוז ,התשע"ו
 13יולי 6132
קיה
57825757

תאריך :
:
תיק
מס"ד :

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

הוראה מס' 60 - 5050
( הוראה מס'  61 – 0000המבוטלת בזה )

הנדון :רישום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי ,תוצר קאיה לשנה קלנדארית .1560
( סדרת ") "SOUL
א .פרטי רכב:
תוצר הרכב-קיה  /ארץ ההרכבה-ד.קוריאה  /שנה קלנדארית1560 -
כינוי

סוג הרכב M1
מידע נוסף (*) ()#

תוצר המנוע  -קיה

מידות צמיגים
(^)

דגם הרכב
(*)
מסחרי
JM816A, JN…,
…JP…, JR…, JX
()1
D4FB
1582
 621כ"ס
( דיזל )
JM816G, JN…,
205/60R16 92H
215/55R17 94V
SOUL
 0דלתות
…JP…, JR…, JX
235/45R18 94V
()2
JM812B, JN…,
1591
…JP…, JR…, JX
 128כ"ס
G4FD
()3
( * ) – דגם הרכב 1 :ספרות/אותיות תרשמנה במלואן ,כאשר  2הראשונות משתנות על-פי הדגם ( לידיעה ).
דגם הרכב לרישום מופיע גם במספר שלדה ( ראה סעיף ב' ) 0-9
( ** ) – רכב זה יכול לשמש כמונית או רכב סיור 0 ,מקומות ישיבה פרט לנהג.
( *** ) – הספק מנוע נקבע בהתאם להצהרת יצרן הרכב -באמצעות היבואן בארץ.
דגם מנוע

קיבול ציל'
(סמ"ק)

) WVTA:e4*2001/116*0139*12, e4*2007/46*0825*02-( #

( ^ ) – 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 )
()3( )1
()6
6600

6000
550

( * )  -ברשיון רכב ( בתנאים והגבלות ) ירשם:
רשאי לגרור גרור במשקל כולל ,ק"ג :עם בלמים ,000 -ללא בלמים.000-
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.

2/...

דף מס'  2מהוראה מס' 61 - 0501

ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
62 - 61

66

60

0-9

6-0

000001

7

G

JS813B

K N A

מספר רץ

מפעל ההרכבה
בדרום קוריאה

ללא
משמעות

דגם הרכב:
=S ,SOUL=Jרמת גימור,
=1סוג המרכב=6 ,אמצעי בטיחות,
=0סוג המנוע=B ,סוג ת.הילוכים

קוד בינלאומי
של יצרן הרכב

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

אופן ההתקנה
צמודה
טבוע מקורית
טבוע מקורית
על גוף המנוע

ד .הוראות הרישום משנים קודמות:
שנת יצור

מס' הוראה

2005
2001
2001
-2001קלנדארית
-2009קלנדארית
-2060קלנדארית
-2066קלנדארית
-2062קלנדארית
-2060קלנדארית
-2060קלנדארית
-2065קלנדארית

00 - 6010
05 - 0001
01 - 0291
01 - 6001
01 - 6001
60 - 6600
66 - 6091
62 - 6261
60 - 0521
60 - 0021
65 - 0500

מיקום ברכב
המרכב מימין ,בין  2הדלתות ,חלק תחתון
תא נוסעים ,רצפה ,לפני המושב הקדמי ימני
חלק שמאלי קדמי

