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הוראה מס' 17-0043
הנדון :רישום ורישוי כלי רכב מתוצר סאנגיונג ,לשנה קלנדארית .2017
( סדרת ”) “ACTYON-TRUCK
א .פרטי רכב ומנוע:
תוצר הרכב סאנגיונג (  / ) SsangYongארץ ההרכבה–ד.קוריאה
תוצר המנוע-סאנגיונג
שנה קלנדארית2017 -
דגם
הרכב

כינוי
מסחרי

CA1EE
CB1EE
CC1EE
CA2EE
CB2EE
CC2EE

ACTYON SPORTS
)( Q160

סוג הרכב N1
מידע נוסף ()#

דגם מנוע
(^)

מידות צמיגים

ק' ציל'
(סמ"ק)

משא פתוח
(תא נהג -כפול),
סוג הנעה:
4x4

225/75R16 104H
255/60R18 108H

2157

972.960

 177כ"ס,
 130.9ק"וו

דיזל (טורבו)

( * ) – נא לוודא/לבדוק סוג הנעה לפני הרישום ( לידיעה ).
) WVTA: e4*2007/46*0330*10- (#
(^) -ניתן לאשר רישום צמיגים עם קוד מהירות ועומס גבוהים מאלה שרשומים כאן (מידת הצמיגים–ללא שינוי).
על בעל מקצוע (יבואן ,משרד הרישוי  ,מכון הרישוי ) לאשר קודים הנ"ל לפי טבלה/רשימה רלוונטית

( ^ ) – בדגמי רכב הנ"ל מתוכנן ע"י היצרן ומופיע גלגל חילוף ( לידיעה )

א 1.כושר גרירה ( * ):
רשאי לגרור
^גרור:
^ עם בלמים:
^ ללא בלמים:

דגם הרכב וכושר גרירה ( משקל מורשה לגרירה ,ק"ג )
CA1ET, CB1ET, CC1ET
2300
750

( * )  -ברשיון רכב ( בתנאים והגבלות ) ירשם:
רשאי לגרור גרור במשקל כולל ,ק"ג :עם בלמים ,0000 -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.

ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
12 - 17
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1-3

000001

P

G

S

C A 1 E T

K P A

מספר רץ

מפעל
ההרכבה

ללא
משמעות

ללא
משמעות

דגם הרכב
= Cסדרת הרכב=A , ,סוג המרכב,
=1משקל העמסה=E, ,מערכת בלמים,
=Tקוד מנוע

קוד בינלאומי
של יצרן הרכב

2/...
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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

ד .הוראות הרישום משנים קודמות:
שנת יצור

מס' הוראה

2007

06 - 1445

-2008קלנדארית
-2009קלנדארית
-2010קלנדארית
-2011קלנדארית
-2012קלנדארית

08 - 0489
09 - 0043
09 - 1165
11 - 0321
12 - 1942

-2013קלנדארית
-2014קלנדארית
-2016קלנדארית

13 - 0176
14 - 0099
16 - 0529

מקום ברכב
דלת נהג ,משקוף אחורי
קורת אורך ימנית מהצד ,מאחורי גלגל קדמי ימני.
חלק שמאלי תחתון ,במרכז

