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תאריך :א'חשון,תשע"ז
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תיק  :דאףמשאכללי
מס"ד  23804416 :

רח' המלאכה  ,8ת"א ,ת.ד57031 .
טלפון 03 - 5657122 :

פקס 03 - 5657123 :

אל :משרדי רישוי מחוזיים י-ם ,ת"א ,חיפה ,ב"ש

הוראה מס' 16-3221
הנדון :אישור רישום רכב משא תוצר  -דאף (הולנד)
דגם

FAC CF400YH, FAC CF410ZH, FAC CF440YH, FAC CF460ZH, FAC CF510ZH

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית .2016

א .פרטי רכב כלליים:
תוצר וארץ הרכבה:
דגם
הרכב

דגם
המנוע

FAC CF400YH

MX11 291H1

FAC CF410ZH

MX13 303H1

FAC CF440YH

MX11 320H1

FAC CF460ZH

MX13 340H1

FAC CF510ZH

MX13 375H1

דאף  -הולנד
סווג סוג תא
(מעלנהג משקל כולל מותר וכושר
משא של הסרנים [ק"ג]
רכב
המנוע)
קדמי אחורי
כללי
()N3

2016

שנה קלנדארית:
הנעה

מידת צמיגים
(קוד עומס ומהירות)

8X2

מסחרי  בודד 
 32000
או 
 עםתאשינה 

15000



(315/80R22.5 (156/150 K
13R22.5
)(156/150 K
 19000
(315/70R22.5 (154/150 L
)315/60R22.5 (154/148 K
סרנים *295/80R22.5 (150/148 J) 4
(*305/70R22.5 (152/148 J

 *14200  19000

גלגלים 12

הרכב אושר לפי תעודת  WVTAמס' ( e4*2007/46*0012יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)
הערות:
*עומסלרכבהמצוידבצמיגיםהמסומניםבכוכבית .

הבהרות :בדגםמשאיתמנועMX11מסומןע"יאות""YHלאחרהספקובמנועMX13עלידיאות"."ZH

ב .תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ] :
רוחקסרנים[ס"מ]
427
מיקום מרכז הכובד עם צמיגים הלא מסומנים בכוכבית [ס"מ]
ללאתאשינה
139-176
128-164

537

607

156-204

196-232

132-147

146-167

170-201

195-229

467

עםתאשינה

מיקום מרכז הכובד עם צמיגים המסומנים בכוכבית [ס"מ]
ללאתאשינה
128-150

139-163

156-186

196-212

132-142

146-157

170-183

195-210

413

453

523

593

עםתאשינה
רוחקסרניםלצורךחישובחלוקתמשקל[ס"מ]

.../2

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור
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ד .פרטי המנוע:
תוצר

דאף 


דגם
MX11 291H1
MX11 320H1
MX13 303H1
MX13 340H1
MX13 375H1

הספק
מ ס ' קיבול צל'
ציל' [סמ"ק] [סל"ד(/כ"ס)קו"ט]
 10837
6

 12902

291(396)/1700
320(435)/1700
303(410)/1700
340(460)/1700
375(510)/1700

מומנט
[סל"ד/נ"מ]
1600/950-1650
2100/950-1450
2000/990-1360
2300/990-1360
2500/990-1360

סוג דלק קוד מנוע המופיע
במס' שילדה
1
סולר (*) 
3

ה .תנאי גרירה והגבלות לרישום ברשיון הרכב :
תנאים והגבלות
קוד
 84מצוידבמתלהאוויר(לכלירכבהמצוידיםבמתלהאווירבסרניםהאחוריים) .
 204אורךרכבמחוברלאיעלהעל18.75מטר .
 211רשאילגרורגרורבעל2סרניםבמשקלעד14000ק"ג .
 223רשאילגרורגרורבעל3סרניםבמשקלעד14000ק"ג .
 2001משקלכוללמחוברמירבי46000ק"ג .
הערה:*ייקבעבהתאםלטבלתזיהוייצרןהרכב(משקלמחוברפחותמשקלכולל) .
**במקרהומשקלהגרורהמתקבלעולהעלהמשקלהמירביהרשוםבסוגריםיירשםהמשקלשבסוגרים .

ו .מקום המצאם של סימני ההיכר:
סימני ההיכר
טבלת זיהוי הרכב
מספר שלדה
טבלה זיהוי מנוע
מס' מנוע
דגם מנוע

מקום ברכב
אופן ההתקנה
משקוףשלדלתימין,חלקוהאחורי
צמודה
טבועמקורית מסגרתהימנית,מהצד,מאחריגלגלימניקדמי
חלקוימניקדמישלהמנוע
צמודה
טבועמקורית בצדוהשמאלשלהמנועבחלקאחורי.
מנועMX11–בצדימיןשלהמנועבמרכז.
טבועע"ייבואן מנועMX13–בצדימיןשלהמנועבחלקאחורי(הטבעהשלדגםמנועבשתישורות) 
אובחלקאחורימרכז.

ז .מידע ודרישות נוספות לרשום הרכב :
חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:
 .1התקנתתאורהלאורךשניצידיהמרכב,לפיתקן/ EEC76/756+/ EEC91/663ועדכוניהם. 
 .2התקנתהגנהתת-רכביתבצידיהרכב,לפיתקןEEC73אותקןישראלימת"י .6234
 .3התקנת"כנפיים"בגלגלים(מגיניבוץ),לפיתקןEEC91/226/ועדכוניהם .
ח .הערות :

 .1נאלוודאכידגםהרכבוהמנועמופיעיםגםבטבלתזיהויהרכב.(יבואןהרכבמסמןאתהדגםבטבלה) .
 .2נאלוודאהתקנתמדבקהעלמיכלאוריאההכוללתמסגרתירוקהבגודל40x60מ"מוכתובית"אוריאה" .

העתק :יבואן הרכב ,תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור



