מדינת ישראל

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת תקינה
רח' המלאכה  ,8ת"א ,ת.ד57031.
טלפון03-5657272 :

תאריך :
:
תיק
מס"ד :

ט' טבת ,תשע"ח
 27דצמבר2017 ,
פורשה

29766617

 משרדי הרישוי המחוזיים :י-ם ,ת"א ,חיפה ,ב"שאל:
 -יבואן מורשה" :אוכיד ספרוטס קארס ישראל בע"מ"

הוראה מס' 18-0037
הנדון :רשום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי ,תוצר פורשה לשנה קלנדארית .2018
( סדרת ) Carrera, GT3, Turbo, Targa :991
א .פרטי רכב ומנוע:
תוצר רכב-פורשה  /ארץ הרכבה -גרמניה ,שנה קל' 2018 -
דגם הרכב
(*)()#

כינוי מסחרי
911 CARRERA
911 CARRERA 4
911 CARRERA CABRIO
911 CARRERA S
911 CARRERA 4S
911 CARRERA S CABRIO
911 CARRERA 4S CABRIO
911 GT3

991

סוג הרכב M1
מידע נוסף ( ** )
 2דלתות

דגם מנוע
(^)

קיבול צילינד'
(סמ"ק)

DCK

- 2981

DCH

- 2981

 2דלתות ,גג נפתח
 2דלתות

 370כ"ס

 420כ"ס

 2דלתות ,גג נפתח

911 TARGA 4S

 2דלתות
911 TARGA 4 GTS
911 CARRERA 4GTS COUPE
911 CARRERA GTS COUPE
911 CARRERA 4GTS CABRIO
911 CARRERA GTS CABRIO

תוצר המנוע – פורשה

DGG

- 3996

 500כ"ס

DCH

- 2981

 420כ"ס

DCJ

– 2981

 450כ"ס

 2דלתות ,גג נפתח

( * ) – דגם הרכב נקבע בהתאם לספרות  7,8,12במספר שלדה (ראה סעיף ב').
( ** ) – אין אישור התקנת ורישום וו-גרירה -לידיעה.
) WVTA:e13*2007/46*1187-( #

( ^ ) – בתנאים והגבלות ירשם" :הרכב פטור מנשיאת גלגל חילוף .חובת קיום ערכת תיקון

תקר"

א 1.מידות צמיגים:
כינוי מסחרי
911 Carrera
911 Carrera Cabrio
911 Carrera S, 911 Carrera 4,
911 Carrera 4, 911 CARRERA
4S CABRIO
911 Carrera S Cabrio
911 Carrera 4S, 911 Turbo S,
911 GTS, 911 4 GTS
911 GT3, 911 TARGA 4S
911 Carrera S, 911 Carrera 4,
(מנוע 911 Carrera Cabrio ( DCH

מידות צמיגים המאושרים ע"י יצרן הרכב
על סרן קדמי:
על סרן קדמי:
על סרן קדמי:
על סרן קדמי:

235/40ZR19 92Y
245/35ZR20 91Y
245/35ZR20 91Y
245/35ZR20 91Y

על סרן אחורי:
על סרן אחורי:
על סרן אחורי:
על סרן אחורי:

285/35ZR19 103Y
295/30ZR20 101Y
305/30ZR20 103Y
295/30ZR20 101Y

על סרן קדמי:

245/35ZR20 91Y

על סרן אחורי:

305/30ZR20 103Y

על סרן קדמי:

245/35ZR20 91Y

על סרן אחורי:

305/30ZR20 103Y

על סרן קדמי:
על סרן קדמי:

235/40ZR19 92Y
245/35ZR20 91Y

על סרן אחורי:
על סרן אחורי:

295/35ZR19 100Y
305/30ZR20 103Y

2/...

דף מס'  2מהוראה מס' 18-0037

ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה (דוגמה):
14 - 17
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מספר
רץ

ללא
משמעות

סיפרה נוספת
לזיהוי דגם רכב

מקום ההרכבה:
=S,Uגרמניה

ללא
משמעות

ללא
משמעות

סימני היכר
לדגם הרכב

ללא
משמעות

תוצר
הרכב

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

הוראות קודמות-:
17-0184
2017

אופן ההתקנה
תווית מודבקת
טבוע מקורית
טבוע מקורית

מיקום

ברכב

דלת ימנית ,משקוף אחורי
תא נוסעים ,רצפה ,מתחת למושב קדמי ימני
גוף המנוע ,חלק שמאלי או ימני ( מבט מלמטה )

