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הוראה מס' 18-0039
הנדון :רישום ורישוי כלי רכב נוסעים פרטי ,תוצר מזראטי (  ) MASERATIלשנה קלנדארית 2018
( סדרת ) M139, M145, M156
א .פרטי רכב ומנוע:
תוצר הרכב – מזראטי  /ארץ ההרכבה – איטליה  /שנה קלנדארית2018 -
דגם הרכב
(*)
M145DDA

כינוי מסחרי
Grancabrio

M145GCA

Granturismo Sport

M145GDA

Grancabrio
Sport

M145GDA1

Grancabrio
MC

M1567D25HW

Ghibli Diesel

M1566D25HW

Quattroporte
Diesel

M1566D24HW

סוג הרכב M1
מידע נוסף ( ** ) ( ) #
 2דלתות ,גג נפתח
) ( Convertible
 2דלתות
) ( Coupe

תוצר המנוע – מזראטי

מידות צמיגים
(ראה טבלה בהמשך)
()2
( ) *6 ( ,) 2

 2דלתות ,גג נפתח
) ( Convertible

 4דלתות
) ( Sedan

()2

()5

דגם מנוע

קיבול ציל'
(סמ"ק)

M139S

4691
 433כ"ס

*M145A
או
**M145B

*4691
 453כ"ס

M145B

M15746D
(דיזל-טורבו)

א .פרטי רכב ומנוע:
( * ) – דגם הרכב מופיע בטבלת הזיהוי ( Version :ראה סעיף ג' ).
( ** ) – רכב זה אינו מאושר להתקנה ורישום וו-גרירה.
( ^ ) – סוג הנעה מקורית בדגם רכב זה  ( 4X4 -שאר דגמי רכב בטבלה הנ"ל – .) 2X4
) WVTA:e3*2007/46*0062, WVTA:e3*2007/46*0039, e3*2007/46*0224-( #
( ** ) – לידיעה :ברכב מופיע מקום מקורי לגלגל חילוף.
אין למסור ללקוח רכב עם ערכת תיקון צמיגים במקום גלגל חילוף.
א .פרטי רכב ומנוע ( המשך ):
מידות צמיגים
(  – ) 2ק ,245/40ZR19 98Y-:אחורי 285/40ZR19 103Y-או  -ק ,245/35ZR20 95Y :.אחורי285/35ZR20 100Y-
(  – ) 5על  2סרנים235/50ZR18 97Y :
או  -ק ,245/45ZR19 98Y-:אחורי 275/40ZR19 101Y-או  -ק ,245/40ZR20 99Y :.אחורי285/35ZR20 100Y-
או –ק ,245/35ZR21 96Y :.אחורי285/30ZR21 100Y-
(  – ) *6צמיגים נוספים עבור דגם  M145GCAבלבד  -קדמי ,245/40ZR20 99Y :אחורי285/35ZR20 100Y-:

4691
 453כ"ס

2987
 274כ"ס

…2/
דף מס'  2מהוראה מס' 18-0039
ב .זיהוי הרכב לפי מספר השלדה ( דוגמה ):
10
11 – 17
0
0000000
מספר רץ

ללא
משמעות

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

ללא
משמעות

אופן ההתקנה
צמודה
טבוע מקורית
טבוע מקורית

ד .הוראות רישום משנים קודמות:
שנה קלנדארית
2011
2012
2013
2014
2015
2016-2017

9
0

מספר הוראה
11 - 1146
12 - 2063
13 - 0588
14 - 0279
15 - 0630
16-0265

4-8
K K 39 B
סמני היכר רכב ( לא לרישום ):
=Kסוג המנוע =K ,אמצעי בטיחות,
 =39סידרת הרכב=B ,הגה שמאלי

1-3
ZAM
קוד בינלאומי
של
יצרן הרכב

מיקום ברכב
דלת נהג ,משקוף אחורי או ימנית אחורית
תא נוסעים ,רצפה לפני מושב קדמי ימני ( קיים כיסוי פלסטי )
גוף המנוע ,חלק שמאלי או ימני אחורי תחתון ( מבט מלמטה )

