מדינת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
תחום תקינה
הוראת רישום מס' 16-0633
סימוכין 01683517
מתאריך29/06/2017 :
מס'
1
2
3

שנה קלנדארית
תוצר הרכב
ארץ יצור הרכב
כינוי מסחרי

4

דגם הרכב

5
6
7
8
9
10

מס' תעודת WVTA
קטגורית רכב
סיווג הרכב
מס' דלתות
מס' סרנים
מס' גלגלים

11

משקל כולל מורשה (ק"ג)

12

עומס מורשה על סרן קדמי (ק"ג)

13

עומס מורשה על סרן אחורי (ק"ג)

14
15
16
17

מס' נוסעים למעט הנהג
מס' נוסעים ליד הנהג
הנעה
רוחק סרנים (ס"מ)
מידת צמיגים
(קוד עומס ומהירות)
תוצר מנוע
דגם מנוע
קיבול מנוע (סמ"ק)

22

הספק מנוע

23

סוג מנוע (סוג דלק)

24

כושר גרירה

25
26
27
28
29
30
31
32

מס' שלדה (לדוגמא)
מיקום טבלת זיהוי רכב
מיקום טבלת זיהוי מנוע
מיקום הטבעת מס' שלדה (אופן הטבעה)
מיקום הטבעת דגם מנוע (אופן הטבעה)
מיקום הטבעת מס' מנוע (אופן הטבעה)
תנאים והגבלות (לרישום ברישיון הרכב)
הערות

18
19
20
21

סרן קדמי
סרן אחורי

כ"ס
ק"וו
גרור ללא בלמים

לשירותך:

גרור עם בלמים

2016
טויוטה
צרפת
טויוטה ProAce
MDZ442L-LBZDGW
MDZ642L-LBADGW
MDZ662L-LBADGW
E2*2007/46*0538*03
מרכב אחוד
N1
3/4
2
4
MDZ442L – 2730
MDZ642L – 2760
MDZ662L - 3000
MDZ442L – 1500
MDZ642L – 1500
MDZ662L - 1500
MDZ442L – 1500
MDZ642L – 1500
MDZ662L - 1800
2
2
4x2
3275
215/65R16C 106/104T
215/65R16C 106/104T
Peugeot
AH01
1997
MDZ442L – 150
MDZ642L – 177
MDZ662L - 177
MDZ442L – 110
MDZ642L – 130
MDZ662L - 130
דיזל (סולר)
750
MDZ442L – 2500
MDZ642L – 2000
MDZ662L - 2200
YARVFAHHWGZ065701
דלת ימנית קדמית ,משקוף אחורי
גוף המנוע ,חלק קדמי תחתון ,צד ימין
תא מנוע ,דופן אחורית (מתחת לשמשה)
גוף המנוע ,חלק קדמי תחתון ,צד ימין
גוף המנוע ,חלק קדמי תחתון ,צד ימין
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מענה טלפוני מכל טלפון  *5678ו/או חיוג ממרכזיה 12225678
מענה אנושי ,הפועל בימים א'-ה' בין השעות  ,07:00-20:00בימי ו' עד 13:00
אתר האינטרנט של משרד התחבורה www.mot.gov.il

לשירותך:

מענה טלפוני מכל טלפון  *5678ו/או חיוג ממרכזיה 12225678
מענה אנושי ,הפועל בימים א'-ה' בין השעות  ,20:00-07:00בימי ו' עד 13:00
אתר האינטרנט של משרד התחבורה www.mot.gov.il

