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 משרדי הרישוי המחוזיים :י-ם ,ת"א ,חיפה ,ב"שאל:
 -יבואן מורשה "מאיר-חברה למכוניות ומשאיות בע"מ".

הוראה מס' 17-0191
הנדון :רישום ורישוי כלי רכב מתוצר וולוו ,לשנה קלנדארית .2017
( סדרת( XC90 T8 – Hybrid-Plug In :
א .פרטי רכב:
תוצר הרכב – וולוו  /ארץ ההרכבה – שבדיה  /שנה קלנדארית– 2017
דגם הרכב
)^((#),

כינוי
מסחרי

LCBA
LFBA
LTBA

XC90 T8
)(Twin Engine

סוג הרכב M1
מידע נוסף **** ,** ,
 5דלתות,
הנעה 4x4

תוצר מנוע – וולוו

מידות צמיגים
( ^^ )

דגם המנוע
בנזין

235/55R19 104V
275/45R20 104V

----

B4204T35

)( Hybrid-Plug In

ק'.צ' ,סמ"ק

1969
 320כ"ס

( * )– ברישיון רכב יירשמו סימני היכר מנוע בנזין בלבד (לא נדרש רישום והטבעת סימני היכר מנוע חשמלי– לידיעה)
 פרטים טכניים של מנוע חשמלי ( לידיעה בלבד ) -תוצר  ,Siemens AGדגם טכני ,ERAD2 :הספק 87 :כ"ס.( ** )– רכב היברידי עם * *PLUG-INעומד בדרישות תקינה של –  – Electrical International Standardsלידיעה.

( *** ) – כושר גרירה :עם בלמים –  2400ק"ג ,ללא בלמים –  750ק"ג.
( **** ) – מס' מושבים מקוריים :בדגם  5 -LCBAכולל נהג ,בדגם  7 -LFBAכולל נהג ( .) 2+2+3
דגם  4 - LTBAכולל נהג.
)  ) ^ ( .WVTA: e4*2007/46*0929 - ( #הגבלה – AA :פטור מנשיאת גלגל חילוף.
( ^ ) -בוצע בדיקת התאמה של אמצעי טעינה ( מכון התקנים הישראלי ,ת.ב .מס'  9612308889מ.) 27.03.16-
( ^^ ) -בתנאים והגבלות יירשם AA -פטור מנשיאת גלגל חילוף.
ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
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סוג
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קוד
זיהום אוויר

דגם הרכב:
=LCסוג הרכב,
=BAקוד דגם מנוע.

קוד בינלאומי
של
יצרן הרכב

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

מיקום ב רכב
דלת ימנית אחורית ,משקוף קדמי
רצפה ,לפני המושב קדמי ימני
חלק קדמי ימני תחתון

ד .תנאי הרישיון (חייב להופיע בתנאים והגבלות):
הנעה במנועי בנזין-חשמלי

