
שם מדינהשם תוצרקוד
                     

 אאיטליהמלגוטי             592
 איטליהקארון              878
 ארה"בוולבו-ג.מ          391
 בלגיהפורד-בלגיה         731
 בלגיהרנו-בלגיה          943
 ברזילפורד-ברזיל         781
 גרמניהגון-דיר גרמני      240
 ד.אפריקההאמר ג.מ. דרום     183
 לא ידועיו טי בי           478
 סיןקואנג יאנג סין     841
 ספרדרנו ספרד           940
 צרפתקרייזלר-צרפת       882
אוסטריהב מ וו אוסטריה     910

אוסטריהגאסגאס אוסטריה     1304
אוסטריהדימלרקריזלר-אס     136

אוסטריההיצינגר            1252
אוסטריההסקוורנה אוסטר     54

אוסטריהטויוטה אוסטריה     1286
אוסטריהמאן אוסטריה        958
אוסטריהמרצדס-בנץ אוסט     197
אוסטריהסאאב אוסטריה       851
אוסטריהפולקסווגן אוסט     793
אוסטריהפונגרטז'           689
אוסטריהפיג'ו אוסטריה      568
אוסטריהקי.טי.אמ אוסטר     897
אוסטריהקסבורר אוסטריה     909
אוסטריהקרייזלר-אוסטרי     907

אוסטריהרוזבאוור           1064
אוסטריהשטייר-דמלר-פוך     966
אוסטרייהקייס אוסטריה       753
אוסטרליהמודרן              398
אוקראינהאודז אוקראינה      124
אוקראינהדנפר אוקראינה      744
אטליהה.מ.מוטו איטלי     447

איטליהאו אם אס פי מא     1265
איטליהאו מ               14

איטליהאוויוגי איטליה     1182
איטליהאוטו ביאנקי        22
איטליהאוטוביק            24
איטליהאומברה רימורצי     18
איטליהאופישן קרדי        88
איטליהאי מ ז             42
איטליהאי פ א             45

איטליהאיווקו איטליה      101
איטליהאיטלגט             173

איטליהאיי.תי.איי         1051
איטליהאיימר איטליה       171

איטליהאינגו איטליה       1192
איטליהאינוצנטי           55
איטליהאלפא רומיאו        74

איטליהאלפא/לנציה         107



איטליהאנרג'יקה           176
איטליהאס. דבליו. אם.     334
איטליהאסקוורנה איטלי     134

איטליהאסקול אוה          1163
איטליהאסרבי ויברטי       163
איטליהאפריליה 123        321

איטליהב מ וו איטליה      6
איטליהבוגאטי איטליה      1382

איטליהבוילאקוה איטלי     186
איטליהבומבלי איטליה      1056

איטליהבטה איטליה         175
איטליהבטהמוטור איטלי     182

איטליהביטמק איטליה       1272
איטליהבימוטה איטליה      1311

איטליהבלגרדה איטליה      196
איטליהבנלי איטליה        1280
איטליהג'יפ איטליה        1287
איטליהג'נראל סרוויס      1275

איטליהגולדוני איטליה     210
איטליהגון-דיר איטליה     248

איטליהגילריה איטליה      1214
איטליהגרלי איטליה        1281
איטליהדאסטי              1036
איטליהדה אנג'ליס         1046
איטליהדה אנגלים          1172

איטליהדה טומאסו          504
איטליהדוקטי איטליה       264
איטליהדיבלאסי איטליה     918

איטליהדייק               1038
איטליההונדה איטליה       300
איטליההינו ואנטיק        498
איטליהואלנטי איטליה      329
איטליהואלפאדנה איטלי     251

איטליהווינט איטליה       1143
איטליהוונט איטליה        1047

איטליהויברטי             371
איטליהולנטי              902
איטליהטורי ובורי         804
איטליהטזארי איטליה       595
איטליהטי.אמ. איטליה      181

איטליהטכנואימפיאנטי      23
איטליהימהה איטליה        578
איטליהלמבורגיני          441

איטליהלמברטה איטליה      80
איטליהלנצ'יה             513

איטליהמ.וו אגוסטא אי     95
איטליהמארצ'טי איטליה     154

איטליהמוטו ספא איטלי     48
איטליהמוטוגוצי           547

איטליהמונדיאל איטליה     1178
איטליהמורטי              1271

איטליהמזארטי איטליה      844
איטליהמלנקה איטליה       1077



איטליהמנצי איטליה        1221
איטליהמקולה איטליה       420
איטליהמקורמיק איטליה     442

איטליהנורטון איטליה      1212
איטליהניו הולנד איטל     1007

איטליהסטאז               784
איטליהסי טי סי           1131

איטליהסים                692
איטליהפאזיולי איטליה     1278

איטליהפאי                789
איטליהפולריס איטליה      950

איטליהפורד איטליה        79
איטליהפי.פי.רוקיקני      795
איטליהפיאגיו             736
איטליהפיאט איטליה        737
איטליהפיאט קרייזלר       833
איטליהפיגו איטליה        822
איטליהפנטיק              779
איטליהפרארי              770

איטליהפרגסון איטליה      1337
איטליהק.ל איטליה         756
איטליהקגיבה-איטליה       877
איטליהקומטו              889

איטליהקומפאניה           64
איטליהקי טי אם איטלי     1009

איטליהקייס איטליה        699
איטליהקרייזלר מזארטי     1326

איטליהקררו               879
איטליהראנר               1035
איטליהרדמוטו איטליה      1344

איטליהרולפו איטליה       381
איטליהרוקי               923
איטליהשוורץ איטליה       979
איטליהתסמיק  איטליה      834
אינדונזיהימהה אינדונזיה     625

אינדונזיהסוזוקי             1013
אינדונזיהקוואסאקי           392

אירלנדדלוריאן אירלנד     1173
אירלנדמלאגן אירלנד       1058

אנגליהאופטאר אנגליה      66
אנגליהאופל אנגליה        76

אנגליהאינדספנשן אנגל     199
אנגליהאינפיניטי          684

אנגליהאל.טי.איי.         8
אנגליהאלדיס אנגליה       1372
אנגליהאס די סי           1220

אנגליהאסטון מרטין        349
אנגליהב.ל.מ.סי           180
אנגליהביילי              993
אנגליהג'ונסטון אנגלי     343

אנגליהדוגלס אנגליה       1127
אנגליההלמרק אנגליה       348
אנגליהויסינגטון אנגל     986



אנגליהטויוטה אנגליה      430
אנגליהטרקס אנגליה        932

אנגליהלגונסון הילי       58
אנגליהלנד רובר           1245

אנגליהמ. ג אנגליה        532
אנגליהמקורמיק אנגליה     534

אנגליהנאש מטרופולין      20
אנגליהניובו אנגליה       1200

אנגליהניסאן אנגליה       637
אנגליהסב אינטרנשיונל     694
אנגליהסויפת אנגליה       842
אנגליהסי בי אס           102

אנגליהסיטרואן אנגליה     1365
אנגליהפיג'ו אנגליה       310

אנגליהפנטר אנגליה        1114
אנגליהפרימייר מובילס     555

אנגליהפרנק בראון         1352
אנגליהפרקינס             777
אנגליהקוצמן אנגליה       113
אנגליהקורוס טריילרס      159
אנגליהקייטרהם            856
אנגליהקייס אנגליה        557
אנגליהרובר אנגליה        941
אנגליהרנו אנגליה         766

אנגליהרפטור אנגליה       1190
אפריקהפורד אפריקה        1378

אקוודורשברולט אקוודור     982
ארגנטינהדימלרקריזלר-אג     951
ארגנטינהפולקסווגן ארגנ     191

ארה''בא מ סי             1032
ארה''באדסל ארה''ב        1136
ארה''באיי.אם ג'נרל       1282
ארה''באלטה               1027

ארה''באמריקן מוטורס      814
ארה''באנטמדטור           1164
ארה''באקופאויר           1181
ארה''בברונו ארה''ב       1104
ארה''בג'ון נין טכנול     1065
ארה''בג'ינזי             1026
ארה''בג'יץ בי.טי         1066
ארה''בדנייפר             1015

ארה''בהדסון              376
ארה''בווינבאגו ארה'ב     1113

ארה''בזימר               945
ארה''בטורו ארה''ב        1188
ארה''בטי 3 מושן          1067

ארה''בטיילור דן          832
ארה''בטיקטרון            1017
ארה''בטסלה ארה''ב        1229
ארה''בטקסטרון            1021
ארה''בטרונאייר ארהב      1347
ארה''בטרופוס ארה''ב      1184
ארה''בישכאר ארה''ב       1061



ארה''בנביסטר ארה''ב      1121
ארה''בסטודי בייקר        1306
ארה''בסיזינג גייד        1189

ארה''בפאקארד             438
ארה''בפוטו סוניקס        1230
ארה''בפרגסון ארה''ב      1336
ארה''בקארמה ארה''ב       1364

ארה"באיזי גו ארה"ב      997
ארה"באיסוזו ארה"ב       92

ארה"באקסקליבר ארה"ב     988
ארה"בארקטקו ארה"ב       200
ארה"בב מ וו ארה"ב       722
ארה"בביואל ארה"ב        823
ארה"בג'.מ ארה"ב         936
ארה"בג'י.אמ.סי          201
ארה"בג'ין ארה"ב         957
ארה"בג'יפ ארה"ב         239
ארה"בג'ני ארה"ב         964
ארה"בגון-דיר ארה"ב      209
ארה"בגרואוב             232
ארה"בגרובר              243
ארה"בדודג' ארה"ב        259
ארה"בדיוס ארה"ב         270
ארה"בדימלרקריזלר-אר     616
ארה"בהאמר-ארה"ב         347
ארה"בהארלי דיוידסון     333
ארה"בהוליין ארה"ב       295
ארה"בהולסקלאו           342
ארה"בהונדה-ארה"ב        341
ארה"בוויט-וולוו         389
ארה"בוולבו ארה"ב        226
ארה"בוורלי.וו.וו        396
ארה"בטויוטה ארה"ב       488
ארה"בטריטון ארה"ב       747
ארה"בטרייל-רייט         987
ארה"ביונדאי ארה"ב       174
ארה"ביורק               477
ארה"בימהה ארה"ב         850
ארה"בלואד רייט          517
ארה"בלימה               495
ארה"בלנד פרייד ארהב     859

ארה"בלנדרובר ארה"ב      36
ארה"במזדה ארה"ב         49

ארה"במידווסט ארה"ב      610
ארה"במיצובישי ארה"ב     454
ארה"במרצדס בנץ ארהב     830
ארה"בניו הולנד ארהב     367
ארה"בניסאן ארה"ב        647
ארה"בסובארו ארה"ב       542
ארה"בסטודיבקר           659
ארה"בסטורן ארה"ב        691
ארה"בפדרל מוטורס        788
ארה"בפולקסווגן ארהב     787



ארה"בפולריס             786
ארה"בפורד ארה"ב         728
ארה"בפי + ה             721
ארה"בקאדילאק ארה"ב      840
ארה"בקוואסאקי ארה"ב     898
ארה"בקויוט ארה"ב        356

ארה"בקונטיננטל_ארהב     83
ארה"בקיה ארה"ב          926
ארה"בקלאב קאר ארה"ב     864
ארה"בקמברלי_ארה"ב       353
ארה"בקנוורט             875
ארה"בקרוון טריילרס      888
ארה"בקרייזלר ארה"ב      869
ארה"בשברולט ארה"ב       961
ארה"בשורליין ארה"ב      978

ארהבאברט מוריסון       1376
ארהבאוטוקר             26
ארהבאולדסמוביל         28
ארהבאוליבר             29

ארהבאושקוש ארהב        112
ארהבאי.גי.אס.אי        1299

ארהבאינדיאן            53
ארהבאינטרנשיונל        56

ארהבאמי-טכנולוגי       129
ארהבאמרגנסי 1 ארהב     133
ארהבבאס אנד קאר        140
ארהבגרייט דיין         227
ארהבדה סוטו            256
ארהבדורסי              265
ארהבדיימונד טי         271
ארהבדיקסי קרפט         748
ארהבהובר               307

ארהבהוס בוס            1300
ארהבהילנדר ארה"ב       326
ארהבוויט               357
ארהבוויליס             360
ארהבטריילמוביל         434
ארהבטרנספורט           437
ארהבלה קרוס            494
ארהבלינקולן            509

ארהבלקסוס ארהב         1374
ארהבמק                 580
ארהבנש                 627
ארהבסטריק              662
ארהבספרטן ארהב         703
ארהבפדרל               714
ארהבפונטיאק            725
ארהבפלימוט             749
ארהבפקרד               759
ארהבפרגו               760
ארהבפריהוף             764
ארהבפרייטלינר ארהב     797
ארהבצקר                825



ארהבקטרפילר            852
ארהבקייזר פריזר אר     874
ארהבקייס ארהב          854
ארהבקלקינס ארהב        893
ארהבקלרק               860
ארהברוגרס              913
ארהבריאו               924
ארהברמבלר              931

ארהב ובריטאליס צלמרס         69
ארהבןביואיק ארהב        156
ארץ לא ידוקובוטה             880
בלגיהאאודי בלגיה        551
בלגיהאופל-בלגיה         104
בלגיהאיאוס              955

בלגיהואן הול            1010
בלגיהואן הול בלגיה      949
בלגיהוולבו בלגיה        388
בלגיהטויוטה בלגיה       686

בלגיהטורבו'ס הואט       1079
בלגיהלמבריכת בלגיה      1080

בלגיהמול בלגיה          90
בלגיהסיאט בלגיה         71

בלגיהפולקסווגן בלגי     792
בלגיהפיימונוויל         519
ברה"מווסחוד ברה"מ       394
ברה"מסקיף               696

ברזילביאנקו ברזיל       1202
ברזילהונדה ברזיל        85

ברזילימהה ברזיל         491
ברזילמסי פרגוסון_בר     521

ברזילפולקסווגן          1201
ברזילפיאט-ברזיל         782

בריטניהא אי סי            2
בריטניהא ג ס              98
בריטניהאוסטין             31

בריטניהאי סי קארס         1162
בריטניהאיוקו פורד בר      105
בריטניהאיפור ויליאמס      131

בריטניהאל אי וי סי        1331
בריטניהאסא'ו' בריטניה     740
בריטניהאפ.גי.וילסון       137

בריטניהאריאל              93
בריטניהב מ וו בריטניה     32

בריטניהב ס א              144
בריטניהבדפורד             147
בריטניהבנטלי בריטניה      983
בריטניהברדפורד            167
בריטניהגזל                214
בריטניהגמס                224
בריטניהגרוב               246

בריטניהדאגלס בריטניה      1264
בריטניהדאף-בריטניה        286
בריטניהדוד בראון          258



בריטניהדודג' קיו          260
בריטניהדוט                261
בריטניהדיימלר             272
בריטניהדייסון             273
בריטניהדניס איגל          757
בריטניההונדה בריטניה      346
בריטניההילמן              323
בריטניההמבר               327
בריטניהוולסלי             364
בריטניהווקסהול            366
בריטניהטריאומף בריטי      433

בריטניהטריומף בריטניה     1310
בריטניהיגואר              465
בריטניהלילנד              505
בריטניהלנדרובר            510
בריטניהמורגן              587
בריטניהמוריס              562
בריטניהמצלס               579

בריטניהמקלארין            1086
בריטניהנובל               615
בריטניהנורטון             618
בריטניהנורמן              619
בריטניהניו אמפריאל        620

בריטניהניפטיליפט          1285
בריטניהסטנדרד             661
בריטניהסנבים              671
בריטניהפ ה                707
בריטניהפ.מ.ס              762
בריטניהפודן               718
בריטניהפורד בריטניה       729
בריטניהפורדסון            733
בריטניהפרגסון             761

בריטניהפרמק בריטניה       41
בריטניהפרנציס ברנט        767
בריטניהקומר               846

בריטניהקטרהאם בריטניה     1253
בריטניהקרייר              872
בריטניהראלי               903
בריטניהרויאל אנפלד        917
בריטניהרולס-רויס          942

בריטניהרליאנט             1295
גרמניהא מ וו גרמניה      1115

גרמניהאאודי              19
גרמניהאגירס גרמניה       1090

גרמניהאוובוס-סטרה        52
גרמניהאוובוס גרמניה      1277

גרמניהאופל-גרמניה        33
גרמניהאזי                38
גרמניהאחים אייכר         39

גרמניהאיגרס גרמניה       1161
גרמניהאיווקו גרמניה      16

גרמניהאייכר              373
גרמניהאילו               51



גרמניהאל אם סי           304
גרמניהאלברט בוקר         4

גרמניהאף איי גי          1302
גרמניהאקספרסו גרמניה     222
גרמניהב מ וו גרמניה      143

גרמניהבגלה גרמניה        1254
גרמניהבוקמן )גרמניה(     463
גרמניהבורסטנר גרמניה     819
גרמניהביסמרק             158

גרמניהברוטץ מופאטה       1279
גרמניהגולדהופר           567
גרמניהגופה גרמניה        911
גרמניהגנז-גרמניה         291
גרמניהגרוב גרמניה        906
גרמניהגרף סטיפט          231
גרמניהדוטו גרמניה        656
גרמניהדויטץ              262
גרמניהדול                536
גרמניהדופסטאן גרמניה     554

גרמניהדטלפס גרמניה       1386
גרמניהדטלפס קרוואנס      230

גרמניהדי אס גרמניה       1384
גרמניהדימלר בנץ גרמנ     274
גרמניהדימלרקריזלר-גר     114
גרמניהדמג-גרמניה         292
גרמניהדק דטמולד גרמנ     215
גרמניהה.ר.ד גרמניה       448
גרמניההובי גרמניה        195
גרמניההולדר              311
גרמניההומבאור גרמניה     984
גרמניההופמן              316

גרמניההידרו גרמניה       1359
גרמניההיידרו גרמניה      1226

גרמניההייטלינג גרמני     401
גרמניההיינמן             339
גרמניההימר               340
גרמניההנומג-הנשל         330

גרמניההנס גלס            1244
גרמניהווט-מיטל גרמני     89

גרמניהוויליבלד           921
גרמניהווסטפליה           359
גרמניהזק_גרמניה          208

גרמניהטויוטה ב מ וו      1341
גרמניהטי-מטאל            865

גרמניהטלר גרמניה         1138
גרמניהטרפל גרמניה        1099

גרמניהטשו-טשו גרמניה     953
גרמניהיונגהיינריך        1145

גרמניהלויד               500
גרמניהליבהר              520

גרמניהלינדה גרמניה       1055
גרמניהלנגנדורף           352
גרמניהמ א ן גרמניה       531



גרמניהמ ז גרמניה         374
גרמניהמגרוס-דויטש        543
גרמניהמסרשמידט           577
גרמניהמרצדס בנץ גרמנ     593
גרמניהמשיננבאו_גרמני     302
גרמניהנ ס או             614
גרמניהסטמה גרמניה        142

גרמניהסיאט גרמניה        1356
גרמניהספיטצר_גרמניה      417

גרמניהספינדלברגר         1105
גרמניהפאוס               1019

גרמניהפאלש               418
גרמניהפולדמוביל          1139

גרמניהפולקסוגן פורשה     458
גרמניהפולקסווגן גרמנ     724
גרמניהפורד גרמניה        730
גרמניהפורשה גרמניה       735
גרמניהפיאט גרמניה        738
גרמניהפיימונוויל גרמ     242

גרמניהפיפרא גרמניה       1191
גרמניהפלדבינדר_גרמני     125

גרמניהפליגל              60
גרמניהפלש גרמניה         1290

גרמניהצ'ו צ'ו באהנאן     816
גרמניהצונדפ              815
גרמניהקאפרון             514

גרמניהקארניל גרמניה      34
גרמניהקוגל               73

גרמניהקנאוס גרמניה       1367
גרמניהקסבורר גרמניה      1183

גרמניהקרונה              881
גרמניהקרופ - גרמניה      890
גרמניהקריידלר            868
גרמניהקשבורר גרמניה      772
גרמניהשיחלר גרמניה       655
גרמניהשמיץ_גרמניה        573
גרמניהשפיצר סילו         912
ד.אפריקהונטר ד.אפריקה      395

ד.אפריקהמרצדס בנץ ד.אפ     1207
ד.קוריאהאופל ד.קוריאה      451
ד.קוריאהדידונג ד.קוריא     871
ד.קוריאהדיילים ד.קוריא     952
ד.קוריאהיונדאי קוריאה      481
ד.קוריאהיוסנג ד.קוריאה     599
ד.קוריאהסאנגיונג ד.קור     712
ד.קוריאהקוקג'ה ד.קוראה     537
ד.קוריאהרנו ד.קוריאה       675
ד.קוריאהשברולט ד.קוריא     751
דנימארקקאמף לת            563
דנמרקגאריה              774

דנמרקה אר אף דנמרק      1151
דנמרקהרו קמפר דנמרק     1076
דנמרקוואיבל דנמרק       1150



דנמרקטולה דנמרק         30
דנמרקסוויקו דנמרק       1233

דנמרקרום ב וי דנמרק     947
דנמרקתיול-ברנדרוף       843
דרום אפריקטויוטה דרום אפ     863
הודואל.אם.אל הודו      298
הודואנפילד הודו        198

הודוב מ וו הודו        1003
הודוג'ון דיר הודו      1128

הודוהונדה הודו         601
הודוהסקוורנה הודו      1261
הודוטאטה הודו          1117

הודוטלקו הודו          450
הודויונדאי הודו        502

הודומהינדרה אלקטרי     1320
הודומרוטי-סוזוקי       322
הודוניו-הולנד הודו     698
הודוניסאן הודו         653
הודוסוזוקי-מרוטי       609
הודוסוליס סונאליקה     600

הודוסרטאק הודו         1354
הודופארמטראק הודו      13

הודופורד הודו          1289
הודופיג'ו הודו         1179

הודוקי טי אם הודו      654
הודוקייס הודו          275

הודורויאל אינפילד      1034
הודורויאל אנפלד        1328

הולנדאטק  הולנד         963
הולנדאי.פי.טי.אס הו     969

הולנדאס פי אס הולנד     1351
הולנדב מ וו הולנד       695
הולנדבורג הולנד         896
הולנדברושהויז הולנד     190

הולנדברושיס             1042
הולנדדאף-הולנד          255

הולנדדונקרוורת          1031
הולנדוויגר הולנד        252
הולנדוולבו הולנד        386
הולנדוולגרו_הולנד       915
הולנדוי.די.ל. הולנד     887

הולנדוירדה מאן          1144
הולנדונקלס              1037

הולנדטי.אס.אר הולנד     827
הולנדטיטן               444
הולנדמיצובישי הולנד     338
הולנדנוטנבאום           630

הולנדס.פי.סי הולנד      1060
הולנדסאריס              1316

הולנדסמיט הולנד         309
הולנדסקניה-הולנד        665
הולנדפגה הולנד          900
הולנדפלמינגו הולנד      809



הולנדפקטון הולנד        350
הולנדקיפ הולנד          419
הולנדקנפן הולנד         709
הונגריהאאודי הונגריה      990
הונגריהמרצדס בנץ הונג     152
הונגריהסוזוקי הונגריה     299
הונגריהפיאט/מדייר סוז     402
הונגריהצפל                824
הונגריהקנאוס              221
וויטנהאםימהה וויטנהאם      717
ויאטנםהונדה ויאטנם       670
ויטנאםפורד ויטמאם        669

ויטנאםפיאג'ו ויטנאם      1008
טאיואןאי.וי.תי.טאיוא     594
טאיואןטי.ג'י.בי.         791
טאיוואןאדלי טאיוואן       886
טאיוואןדינלי טאיוואן      501
טאיוואןסאן יאנג טיואן     687
טורכיהארבה קאראוון       110
טורקיהא.ר.ט. טורקיה      319

טורקיהאברה טורקיה        1134
טורקיהאברה קראוון        1147

טורקיהאו.קי.טי.          153
טורקיהאודבשי טורקיה      1122
טורקיהאוובוס טורקיה      1379

טורקיהאוזגול טורקיה      914
טורקיהאוזונלו טורקיה     37

טורקיהאוזתרילר           480
טורקיהאוק. קרדסלר טו     328

טורקיהאורטוס טורקיה      1129
טורקיהאי אן סי סקנלר     1216
טורקיהאינק סצ'קינלר      1171

טורקיהאלטינורדו          632
טורקיהאמ.זד. טורקיה      935

טורקיהאמון כימיה         1269
טורקיהאס אף קיי          1132
טורקיהאס.די.אס סמיקס     1118
טורקיהאקספוטר טורקיה     1268

טורקיהבאסוגלו טורקיה     146
טורקיהבאסקנט קראוון      1387
טורקיהבטאמיקס טורקיה     1194

טורקיהבי. אר. אפ.        384
טורקיהבי.מ.סי. טורקי     325
טורקיהביפל טורקיה        783

טורקיהבסוגלו קרוואן      1247
טורקיהבפאל טורקיה        919

טורקיהג'ייטק טורקיה      1238
טורקיהג'נרל מקינה        1186
טורקיהגולרוז טורקיה      1232
טורקיהדוגאן דורס         1070
טורקיהדוגאן ילדיז        1332

טורקיהדוגן דורס          117
טורקיהדנג'ה טורקיה       1059



טורקיהדנגה טורקיה        1071
טורקיהדקאמפ קראוון       1389

טורקיההאסטרליר           61
טורקיההארס טורקיה        1124

טורקיההונדה טורקיה       155
טורקיההידרומק טורקיה     94

טורקיההסטריליר           1016
טורקיההצ'.בי             355

טורקיהוולטה טורקיה       1209
טורקיהטויוטה טורקיה      839
טורקיהטופאש-טורקיה       435
טורקיהטורקסיבין          805

טורקיהטימסן טורקיה       1057
טורקיהטירסאן טורקיה      682
טורקיהטירקון             719
טורקיהטמסה טורקיה        916

טורקיהטנסאן קזאן         1342
טורקיהיאלצין טורקיה      808
טורקיהיונדאי טורקיה      845

טורקיהילדיז              1011
טורקיהמ גולד טורקיה      1234
טורקיהמאן טורקיה         1110
טורקיהמוביל שף           1373
טורקיהמוטולוקס           1348
טורקיהמיסטאן טריילר      1052
טורקיהמקינסאן טורקיה     1048

טורקיהמרצדס בנץ טורק     605
טורקיהנורסאן טורקיה      1142

טורקיהניו הולנד טורק     257
טורקיהסאלי קרוון         1293
טורקיהסטאר יגסילאר       1224

טורקיהסיאט אוסטה         901
טורקיהסייאיץ' אןהמלה     1239

טורקיהסירין טורקיה       306
טורקיהפיילוטקאר          1135
טורקיהצ'וקורובה          1125
טורקיהקארבונסאן          1112
טורקיהקומודו טריילר      1270
טורקיהקטמרסילר           1243

טורקיהקייס טורקיה        250
טורקיהקלין ואק           1371
טורקיהקרבונסאן           1174
טורקיהקרטלר טורקיה       1362
טורקיהקריוקן טורקיה      1085
טורקיהקרסאן              1330
טורקיהראם טורקיה         1240

טורקיהרנו טורקיה         771
טיואןהיר צ'י טיואן      1093

טיואןלונג-שי            524
טיואןקואנג יאנג טיו     892

טיואןקוואדרו טיואן      1141
טיואןקוואסאקי טיואן     883
טיוואןאי.וי.טי. טכנ.     741



טיוואןאיון מוטור         267
טיוואןאקסיס טיוואן       46

טיוואןארקטיקט טיוואן     960
טיוואןגוגורו טיוואן      1377
טיוואןהיר צ'י טיוואן     1001

טיוואןימהה טיוואן        482
טיוואןנשיונל מוטור       317
טיוואןפי.ג'י.או.         821
טיוואןקואדרו טיוואן-     564
יוגוסלביהדימלר בנץ יוגו     287
יוגוסלביהפ א פ              705
יווןאמיליוס יוון       135

יפןאינפיניטי יפן      1251
יפןאיסוזו יפן         127

יפןדודג מיצובישי      1345
יפןדטסון יפן          1170

יפןדייהטסו-יפן        281
יפןהונדה-יפן          312
יפןהינו               324
יפןטויוטה יפן         413
יפןימהה יפן           476
יפןיפן טרקטור         475
יפןלקסוס יפן          404
יפןמזדה יפן           588
יפןמיצובישי יפן       590
יפןניסאן יפן          624
יפןסובארו יפן         650
יפןסוזוקי-יפן         683
יפןסיטרואן יפן        492
יפןפיאט יפן           678

יפןפיג'ו יפן          1049
יפןקוואסאקי יפן       847
יפןקרייזלר יפן        876
ישראל        4על4 של אפי266

ישראלא. בני נגררים      25
ישראלא.ג הקפיץ נתני     84

ישראלא.ג.נגררים         533
ישראלא.ה.מרכבי שנוע     172

ישראלא.מ למשאיות        1343
ישראלא.נ. נגררים        668
ישראלאבו כאמל ישראל     989
ישראלאביב סוכנויות      462
ישראלאברהים חדד         106
ישראלאגרושלב נגררים     489

ישראלאדיקארז            1210
ישראלאוטוטק פז ווים     157

ישראלאוטוקרס            27
ישראלאוקסיגין מוטור     970

ישראלאחים אלקלעי        78
ישראלאחים ליפשיץ        100

ישראלאחים ניסנבוים      62
ישראלאחרי נגררי שטח     1313

ישראלאיתן               65



ישראלאלון מתכת          151
ישראלאלטל טכנולוגיס     345
ישראלאלסף בע"מ ישרא     132
ישראלאלעד מרכבים        406
ישראלאלקלעי שטיין       584
ישראלאלקנאעה            769

ישראלאמ. אקס טוייס      1123
ישראלאם. טרייל ישרא     91

ישראלאמיר נגררים        666
ישראלאמן מתכת           99

ישראלאנקוה חרושת        130
ישראלאפרתי עודד ישר     464

ישראלארטי לטא ישראל     1308
ישראלאריאל נגררים       1111

ישראלאריה-מקור הנגר     474
ישראלאריה מרכבים        1089

ישראלבהאא תעשיות        119
ישראלבית אלפא           184
ישראלבל-ארט             473
ישראלבל טכנולוגיות      629
ישראלבליצבלאו_נגררי     602
ישראלבסאמכו ישראל       922
ישראלג'.מ.ג'. ישראל     716
ישראלג'אנסטיל ישראל     891

ישראלג.ג. מישל          68
ישראלגאיה קראוונים      1101
ישראלגאנתעש             1176

ישראלגולד סייף ישרא     277
ישראלגולדן מוטורסיק     800

ישראלגולניארג'ונגרר     1022
ישראלגיפ-ישראל          234
ישראלגלובל הנדסה        720
ישראלגרורי אמון         541
ישראלגרינברג ובניו      247
ישראלד.מ אחז' מיכל'     493
ישראלדיוקים 0002        118
ישראלדניה נגררים        641
ישראלדשן ציפורי ישר     566
ישראלהמרכב מפעלי מת     904
ישראלהמרכיב             453
ישראלהתכוף ישראל        337
ישראלוורמסר             368
ישראלוינגולד-גרורים     393
511       S.O.H ישראלזבולון

ישראלזיבאר              1198
ישראלח החשמל ישראל      96

ישראלח.קליין בע"מ       449
ישראלחיים קלים          954
ישראלחרש אשדוד          410
ישראלטומגו ישראל        472
ישראלטריאומף ישראל      439
ישראלי. נגררים רמות     484
ישראליוכלמן את בכר      469



ישראליוניפורם מתכת      959
ישראליושבייב נגררים     1361
ישראליושבייב נגררים     1370
ישראליעקובי נגררים      1368

ישראלישי נגררים בעמ     483
ישראלישראמטל            479

ישראלכ.ח תנורי חימ'     1149
ישראלכארמור             276
ישראלכהן יוסף נגרר      377
ישראלכל- נגרר           540
ישראלכלבו חלפ גריר      486
ישראלכצמן חנן-ישראל     487
ישראלליטו גרופ בע"מ     415
ישראלמ. בר תחזוקה       344
ישראלמאי-אי סי מ        538
ישראלמגט ישראל בע"מ     254

ישראלמגט תעשיות         1380
ישראלמוסך נגררי צפ'     126
ישראלמוסך צמד בעמ       530

ישראלמיגל מתכות         1140
ישראלמנרה               574
ישראלמסגר מישל גריס     621

ישראלמסגריית אלרביע     1185
ישראלמסגריית דלה        308
ישראלמסגרית אבו מוך     658
ישראלמסגרית זהרוני      606
ישראלמסגרית כתר         613
ישראלמסגרית ר.אליאס     572
ישראלמסגרית_עין גדי     150

ישראלמעיין החלפים       1309
ישראלמרכבי ישראל        77

ישראלמרכבי נוע בעמ      539
ישראלמרכבים             581
ישראלמרכז הגרורים       397
ישראלמרכז עין המפרץ     933
ישראלמתכות הקריה אב     608
ישראלמתכת השרון         455
ישראלנגררי אשקלון       290
ישראלנגררי המילניום     422
ישראלנגררי השרון        565

ישראלנגררי עירון        1023
ישראלנגררי שטח          1167

ישראלנגררי_הגליל        315
ישראלנגררים חורה        1119
ישראלנגררימתכתהתבור     1006
ישראלנטע עופר           1199

ישראלניגי-צינורות       857
ישראלניתוב בע"מ         638

ישראלנלינור סחר         1116
ישראלנמני א. ש.         297
ישראלנצר סירני          626
ישראלס.מ. נגררים        525
ישראלסגנון נתניה        643



ישראלסילגי 0002 בעמ     754
ישראלספם                690

ישראלסקיטל נגררים       15
ישראלע'ני תעשיות        212
ישראלע.ג.מ              700
ישראלעובדיה מסגרות      294

ישראלעובדיה נגררים      1369
ישראלעויסי ייצור        1024

ישראלעזרי נגררים        708
ישראלעטרייה מתכת        535
ישראלעמנואל תעשיות      161
ישראלעצמי               701
ישראלעשת                702

ישראלפאיז מנופים        1025
ישראלפורד ישראל         750
ישראלפטר קופרשטיין      109

ישראלפיברטכניק בע"מ     47
ישראלפלדות              746
ישראלפלסטלין בעמ        803

ישראלצבי ישראל          1228
ישראלצבי ישראל          1235

ישראלציקי               829
ישראלצפורי נסים         828
ישראלקבוצת אלון בעם     763
ישראלקייזר פריזר יש     853
ישראלקיש קרור בע"מ      561
ישראלקרדוש נצרת         884

ישראלקריספין ישראל      1255
ישראלקשטן א גירש        873
ישראלרום כרמל           938
ישראלרופ אלון מתכת      765

ישראלרוקי תעשיות        1248
ישראלרכסים זיווד ע.     553
ישראלרם אור קוגוט       456
ישראלרמת דוד ישראל      457

ישראלרסטה 4 יו          1340
ישראלשביט ובניו בעמ     980
ישראלשובל נגררים        585
ישראלשי נגררים          706
ישראלשלדות              967
ישראלת.תח'0002 צאד      838
ישראלתומקאר ישראל       995
ישראלתוצר עצמי          991
ישראלתעבורה             992
ישראלתעבורה אחזקות      649
ישראלתעשיות עבד בעמ     677
ישראלתעשיות פוני        611
ישראלתעשיות ריינה       289
ישראלתעשיות רכב בעמ     202
ישראלתעשיות רכב ת.ר     170
ישראלתעשיות תחבורה      974
ישראלתעשית רכב נצרת     975
לא ידועגייקובסון          236



לא ידועגלידי              235
לא ידועמוטרון             589
לא ידועפמה                780
ליטאשמיץ               220
מכסיקואודי מכסיקו        283

מכסיקוג'יפ מכסיקו        1020
מכסיקוקאדילאק מכסיקו     452
מכסיקוקיה מכסיקו         305
מכסיקוקרייזלר מכסיקו     855
מצרייםדייהו מצריים       169
מצרייםחדד                409
מצריםמיצובישי מצרים     223
מקסיקהפולקסווגן מכסי     715

מקסיקואינפיניטי מקס      1363
מקסיקואנטרנשינל מקס      122

מקסיקוב מ וו מקסיקו      1349
מקסיקובומברדיה מקסיק     50
מקסיקוביואיק_מקסיקו      70

מקסיקודימלרקריזלר-מק     149
מקסיקוהונדה מקסיקו       445
מקסיקוטויוטה מקסיקו      527

מקסיקוטיילור דן          1284
מקסיקומרצדס בנץ מקסי     1130

מקסיקוניסאן מקסיקו       185
מקסיקופולאריס מקסיקו     652
מקסיקופורד מקסיקו        263
מקסיקופיאט               549

מקסיקוקן אם מקסיקו       1197
מקסיקושברולט מקסיקו      981
מרוקודאציה מרוקו        544

נורביגיהפיירפייטינג סס     1260
ניו זילנדסטיל ברו           141
ס ארה"בזירו מוטורסייל     836

סיןא' מקס סין         75
סיןאבולושיין          1039
סיןאברברייט סין       1375

סיןאדבטב סין          365
סיןאולוויז            1041
סיןאונגיין סין        1160
סיןאוקסיאנג סין       1219

סיןאי מקס             546
סיןאיגל               1040
סיןאיווייס סין        1236
סיןאיטק סין           1205
סיןאייץ די קיי        1215

סיןאירידר סין         810
סיןאל וי טונג         178

סיןאלנבס סין          1109
סיןאלרנדו סין         1357
סיןאנאגי              1155
סיןאנקאיי סין         1193
סיןאס קיו             1301
סיןאף אי דאבל יו      1381



סיןאפריליה סין        1256
סיןאקס סי אם ג'י      1069

סיןאקסקאר             944
סיןב מ וו סין         1276
סיןבי ווי די          1014
סיןבלאק סירייס        1325
סיןבליץ סין           1291
סיןבנלי סין           1073

סיןג'אסמון סין        387
סיןג'אק סין           1120

סיןג'וינר סין         115
סיןג'ון ואי סין       1100

סיןג'ון וו סין        205
סיןג'ונוואי סין       1092
סיןג'יאג'ואן סין      1091

סיןג'יאנייו סין       849
סיןג'יאנשה סין        320

סיןג'ינזהו יילנג      1126
סיןג'נגוס             1018
סיןגואס אירופה        1153
סיןגוז סין            1322

סיןגולדן דרגון סי     948
סיןגופו טריינס        930

סיןגי.אי.סי סין       1231
סיןגיי.איי.סי סין     1213
סיןגילי סין           1321
סיןגינלאנג סין        1263
סיןגקאדי סין          1175

סיןגרייט וול סין      503
סיןדאזהי סין          1096
סיןדוהן סין           1053
סיןדוואן סין          1267

סיןדונגפנג            229
סיןדופרן סין          1390
סיןדי אפ אס קיי       1078
סיןדי.אף.אס.קיי       1169
סיןדיינג סין          1154

סיןדרגון              148
סיןהאמר אם.אי.ןן      1043
סיןהוואי צ'לי סין     1082

סיןהונדה סין          466
סיןהונן מוטורס        994
סיןהייגר סין          965
סיןהייסן סין          837

סיןהנטר סין           1223
סיןווג סין            1250
סיןוויסדום סין        1385

סיןוולבו סין          571
סיןווסקינג            1298
סיןוימוטו סין         1146
סיןוינגו סין          1383
סיןז'ונגטונג          1005
סיןזאי ווק סין        1353



סיןזאי ווק סין        1355
סיןזאנגיין סין        1158

סיןזאפ                558
סיןזוויל סין          1166

סיןזונגטונג סין       278
סיןזונגנאנג סין       280
סיןזונגשיין סין       861

סיןזונטס סין          1259
סיןזיאנג קיאנג        372

סיןזידו סין           1288
סיןזנן סין            206
סיןטאיזהו הואנגאי     405

סיןטארו סין           1273
סיןטי.אל.די           238

סיןטיאנגין זונגהא     1083
סיןטסלה סין           1327

סיןיאטו סין           956
סיןיו אם סין          1196

סיןיוגבסט סין         755
סיןיוטונג סין         358
סיןיונג קאנג מירו     713
סיןימהה סין           604
סיןלויטון             939

סיןלונגג'יה_סין       1249
סיןלונסין סין         612

סיןלינגזהידא סין      1218
סיןלינהיי             1012
סיןלינק אנד קו        1346

סיןליפן סין           591
סיןמ.ג סין            443

סיןמקסוס סין          1152
סיןמרשל               812
סיןנאנגינג סין        929

סיןנבולה סין          1088
סיןניאו סין           1187

סיןנינגבו הרוסון      87
סיןניפוניה סין        111

סיןסאגווי             1296
סיןסאן יאנג סין       40

סיןסאן לונג סין       426
סיןסאן קרט סין        1156
סיןסאנווין סין        1319
סיןסאניו סין          1274
סיןסאניי סין          1262
סיןסוויגו סין         1074

סיןסוזו איגל סין      642
סיןסוזוקי סין         927

סיןסורון סין          1391
סיןסי.אף.מוטו.סין     512
סיןסי.פי.אי-סין       569

סיןסינוטראק סין       1084
סיןסינטרו סין         1054
סיןסנטרו סין          1283



סיןסקאי טים_סין       648
סיןסקוטרקאר סין       1305
סיןסקיוול סין         1358
סיןסרס סין            1294

סיןפוטון סין          807
סיןפולו סין           1050
סיןפולונג סין         1157

סיןפיאג'יו סין        375
סיןפיג'ו סין          1208
סיןפיקון סין          1081
סיןפרגסון סין         1338

סיןצ'אנג יאנג סין     5
סיןצ'ונג קינג סין     506
סיןקאיויין סין        835

סיןקוואקי סין         1095
סיןקולייסר סין        1159

סיןקיואי סין          680
סיןקיוואי סין         1072
סיןקימקו סין          1098

סיןקינג לונג סין      7
סיןקינגדיי            332
סיןקינרואד סין        831
סיןקליוולאנד סין      867
סיןקסינג יו סין       429
סיןקרטר סין           586

סיןרדוט סין           1292
סיןרנלי סין           128

סיןשינגדאו סין        1097
סיןשינדאו אייץ אס     1102
סיןתודיי סנשיין       1177
סלובניהאגרומכניקה         1388

סלובניהאדריה              633
סלובניהסמארט סלובניה      977

סלובניהרנו סלובניה        63
סלובקיהאאודי סלובקיה      21

סלובקיהיונדאי סלובקיה     421
סלובקיהלנד רובר           1246

סלובקיהסיאט סלובקיה       697
סלובקיהסיטרואן סלובק      516
סלובקיהסקודה סלובקיה      704
סלובקיהפולקסווגן סלוב     459

סלובקיהפורשה סלובקיה      1044
סלובקיהפיג'ו סלובקיה      237
סלובקיהקיה סלובקיה        416
ספרדאאודי ספרד         268
ספרדאוובוס ספרד        446
ספרדאוסה ספרד          673
ספרדאופל-ספרד          103

ספרדאיווקו ספרד        67
ספרדאייטס ספרד         193

ספרדאיריזר ספרד        1045
ספרדאקרוס ספרד         548

ספרדבולטקו מוטורס      1000



ספרדבריאב ספרד         269
ספרדגאס גאס ספרד       363

ספרדגילין ספרד         17
ספרדגרנאלו             59

ספרדדי.תי.אי ספרד      1211
ספרדדימלרקריזלר-ספ     194
ספרדדרבי ספרד          282
ספרדהונדה ספרד         742
ספרדוולבו ספרד         390

ספרדטויוטה ספרד        1242
ספרדטורוט              1030
ספרדטי אר אס ספרד      1133

ספרדטיסבול ספרד        745
ספרדימהה ספרד          528
ספרדלסיטריילר          461
ספרדלסיננה ספרד        550
ספרדמונטסה ספרד        497
ספרדמטילסה             233

ספרדמירופרט ספרד       97
ספרדמרצדס בנץ ספרד     806
ספרדניסאן ספרד         634
ספרדסוזוקי ספרד        651
ספרדסור איבריקה        773
ספרדסטרה               552
ספרדסיאט ספרד          778
ספרדסיטרואן ספרד       496

ספרדסיילנס ספרד        1339
ספרדסלינס ספרד         1307
ספרדסקורפא             1002

ספרדסרביפלם ספרד       799
ספרדפולקסווגן-ספרד     727
ספרדפורד ספרד          734
ספרדפיג'ו ספרד         743
ספרדקומאנצה ספרד       249

ספרדרוחו ספרד          1068
ספרדרוס-רוקה ספרד      160
ספרדריגיו ספרד         905
סרביהפיאט סרביה         794

סרי לנקהדאטץ לאנקה         1303
סתםסתם                217
פוליןאופל פולין         188

פוליןאי טי סי פולין     1222
פוליןאין אייס פולין     1103
פוליןאינדיאן פולין      1180

פוליןדמרקו              116
פוליןוו פ מ             354
פוליןווטריקס פולין      529

פוליןוויולה פולין       1204
פוליןווילטון פולין      331
פוליןלנציה פולין        121
פוליןמאן פולין          145
פוליןניויאדו פולין      635
פוליןניסה פולין         631



פוליןסולאריס            204
פוליןסטאלקו לוריס       1257
פוליןסטוקוטה פולין      1366
פוליןסכרין-לד פולין     1137
פוליןפארו מולטיעופר     1203

פוליןפולאריס פולין      168
פוליןפולקסווגן פולי     301
פוליןפיאט פולין         798

פוליןפרונאר             1350
פוליןצבאל ליברט         971

פוליןקלמר               1297
פורטוגלא.ג'.פ' מוטוס      382
פורטוגלאופל פורטוגל       138

פורטוגלוולארט פורטוגל     72
פורטוגלמיצובישי פורט'     925

פורטוגלסיאט פורטוגל       11
פורטוגלסיטרואן פורטוג     279
פורטוגלפיג'ו פורטוגל      335
פורטוגלקאסל               848

פורטוגליהפולקסווגן פורט     82
פינלנדואלמאט פינלנד      293
פינלנדולטרה פינלנד       894

פינלנדמרצדס פינלנד       1334
פינלנדסאאב פינלנד        710
פינלנדסייט פינלנד        681

צ'כיהאוסקר וולוריקס     1227
צ'כיהגון-דיר צ'כיה      211
צ'כיהטויוטה צ'כיה       490
צ'כיהטטרה               379
צ'כיהיונדאי צ'כיה       253
צ'כיהסיאט צ'כיה         423
צ'כיהסקודה צ'כיה        676
צ'כיהפיג'ו צ'כיה        403

צ'כיהקוברג צ'כיה        1237
ציכיהסיטרואן צ'כיה      811

צכיהאוויה צכיה         10
צכיהזודור              407
צכיהזטור-צכיה          408
צכסלובקיהיווה               468
צרפתאופל צרפת          968
צרפתאמ.סי.סי.          318

צרפתאקונומיק           86
צרפתבנאלו צרפת         414

צרפתגופל               1029
צרפתדי אס - צרפת       1314

צרפתדי.אס צרפת         57
צרפתדיבידי_צרפת        460
צרפתוולבו צרפת         575
צרפתולטרה צרפת         818
צרפתטויוטה צרפת        672
צרפתטלבוט              424

צרפתטקדרון צרפת        1165
צרפתטריגנו             399



צרפתטריגנו קראוליר     1087
צרפתטרינגו             228
צרפתטרקס צרפת          378
צרפתימהה צרפת          617
צרפתלוהר צרפת          526
צרפתלמברט צרפת         216
צרפתמגיאר צרפת         467
צרפתמובימטיק           545

צרפתמילוקו צרפת        1062
צרפתמרסייר             583
צרפתמרצדס-בנץ צרפת     870

צרפתנאוויה צרפת        1217
צרפתניסאן צרפת         1106
צרפתסודיקארט           1028
צרפתסטרקמאן צרפת       1312

צרפתסיטרואן צרפת       817
צרפתסימקה              667

צרפתסימקה צרפת         1225
צרפתסמארט ג'.מ.ב.ה     657
צרפתסמארט צרפת         920
צרפתסמרו צרפת          369
צרפתסקניה צרפת         296
צרפתפורד צרפת          732
צרפתפיאט צרפת          518
צרפתפיג'ו צרפת         739
צרפתפיל-אקבל צרפת      820

צרפתפינון צרפת         1063
צרפתפינון צרפת         1075
צרפתפנהרד צרפת         1266
צרפתפרגוסון צרפת       1323

צרפתצ'ירו צרפת         166
צרפתרנו צרפת           928
צרפתשירקו צרפת         813
צרפתתורבוס הוית        685
קוריאהאל.אס.מטרון        628
קוריאהטי וואי אם         576
קוריאהל.ג. משינרי        688
קוריאהל.ס. קוריאה        570
קוריאהקיה קוריאה         885
קוריאה דרדייהו קוריאה ד     288
קנדהבומברדיה_קנדה      218
קנדהביואיק קנדה        189
קנדהג.מ.ס. קנדה        752
קנדהגון דיר קנדה       946
קנדהדודג' קנדה         285
קנדהדימלרקריזלר-קנ     383
קנדההונדה-קנדה         313
קנדהטויוטה קנדה        432
קנדהלקסוס קנדה         219

קנדהמוטריק קנדה        1206
קנדהמקסי-ראול קנ       639
קנדהסוזוקי קנדה        796
קנדהפונטיאק קנדה       790



קנדהפורד קנדה          775
קנדהקאדילאק קנדה       998

קנדהקייליין קנדה       1107
קנדהקרייזלר קנדה       899

קנדהרואל קוויבק        9
קנדהריבלאיר קנדה       607
קנדהשברולט קנדה        962
רומניהדאציה רומניה       351
רומניהדלתא               937

רומניהפורד רומניה        1318
רומניהרנו רומניה         711

רוסיהא ז ל ק רוסיה      1168
רוסיהאורביד             35

רוסיהאורל רוסיה         1241
רוסיהאורסק              123

רוסיהגאז רוסיה          1108
רוסיהואז                385
רוסיהוולגה              362
רוסיהזאז                400
רוסיהטורטראנס רוסיה     425

רוסיהיונדאי רוסיה       1315
רוסיהיורל רוסיה         1195
רוסיהמוסקביץ' רוסיה     1148

רוסיהמוסקוביץ רוסיה     508
רוסיהמוסקוה             559
רוסיהממז                597
רוסיהנפז רוסיה          636
רוסיהקירובסקי רוסיה     895

רוסיהקמאז               1033
רוסיהתולא מורביי        996
שבדיהורמלנדסווגנן       336
שודיהסאאב שודיה         644
שוודיהאגא-קריו שודיה     284
שוודיההאמר שוודיה        985
שוודיההוסקוורנאה         314
שוודיהוולבו שוודיה       361
שוודיהטרברג              440
שוודיהסיוורתיל           866
שוודיהסקניה-שוודיה       679
תאילנדאיסוזו תאילנד      973
תאילנדהונדה תאילנד       640

תאילנדטאירונג            1333
תאילנדטויוטה תאילנד      187

תאילנדטריאומף תאילנד     1360
תאילנדימהה תאילנד        582
תאילנדמזדה תאילנד        139
תאילנדמיצובישי תאילנ     603
תאילנדסוזוקי תאילנד      380
תאילנדפורד תאילנד        802
תאילנדפיאט תאילנד        674
תאילנדקוואסאקי תאילנ     560
תורכיהאוטוקאר תורכיה     801
תורכיהאיסוזו תורכיה      120



תורכיהאקסן טריילר        1094
תורכיההאטאט תורכיה       213

תורכיההסטריילר           1258
תורכיהמאסט תורכיה        12

תורכיהמיתסאן טריילר      934
תורכיהסיטרואן תורכיה     862
תורכיהפורד תורכיה        776
תורכיהפיאט תורכיה        177
תורכיהפיג'ו תורכיה       858
תורכיהקסבורר תורכיה      165

תורכיהקראיגלאן תורכי     81
תורקיהפריהוף תורקיה      44

א אי ל             1
א ו ס              3

אי נ ז             43
אם.בי.קי           192
אפריליה            108

אר טי אמצעים       1004
בולנס              179
בלרקטור            162
בנלי               164
ג'י.סי.בי          241
גוב שאוט           203
גוטייר             207
גי.מ.-גיאו         245
גירש               244
גסט                225
גרור נתמך          758
האקו               303
וי.טי.בי           370
חדד גנין           411
ט אי סי            412
טמפו               427
טסקרס              428
טריאומלי           431
טרילר קמפני        436
טרקס גרמניה        598
יוניברסל           470
יונייטד טרקטור     471
לאודר              523
לאור               522
לובנר              499
לוטוס              908
לינדנר             507
לנדיני             515
מוטומורני          596
מוס                556
ניו הולנד פורד     623
ניו הולנד פיאט     622
סאל                645
סאמה סמטטין        646
סאריס              693
סטיוארט            660



סידיס              663
סיטי               664
פוליס              723
פונטיין            726
פנדט               785
פרנקל              768
צסלין              826
שונות              999
שפיגל              972
שראוד              976
תוצר בהגבלה 03     485


