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 אוטו טק פז ווים נגררים       תיק: 

 

 9607-22' מס הוראה
 (טורקיה) MOBILCHEF -מובילשף  תוצר רוכלות גרור אישור רישום הנדון:

 

  :2022רית לשנה הקלנד כדלהלן כלי הרכב שפרטיו באפשרותכם לרשום את
 

 רכב כלליים: א. פרטי
 דגם

 הרכב
 סווג רכב

(O2) 
 ]ק"ג[ משקלים מותרים

 גלגליםמס'  מס' סרנים
 כף רתום כללי סרן

2MC ( 470גרור רוכלות) 4 2 150 1950 1800 

                                                                                          2MC99 T/ V/ V: 2MC / 199SR / Aכינוי מסחרי: 
 )יש לוודא שמספר זה מופיע בתווית הזיהוי של היצרן( e13*2018/858*00032מס'  WVTAהגרור אושר בהתאם לתעודת 

 

 .מהוראה זוחלק בלתי נפרד  המהווהמצ"ב ו י.ג. דורמן  של MOBOX/1-21 לשרטוט בהתאם  הרכב: ב. מידות
 

  בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.  ג. ציוד הרכב:
 

 :)דוגמא( זיהוי רכב לפי מספר השלדה .ד
15-17 12-14 11 10 9 7-8 4-6 1-3 
XXX 210 R K N 99 2MC NR9 
 מספר 

 רץ
 קוד 
 יצרן

קוד 
 חומר

 הרכבהקוד 
 יצרןשל ה

קוד שנה 
 תוצר  קוד דגם סוג מרכב קלנדרית

 

 שיון:י. תנאי הרה
 תנאים והגבלות קוד
 הרכב הגורר., או בהתאם לרשום ברישיון לפחות ק"ג 3744מותר ה כוללהייגרר ע"י רכב המורשה לגרירה שמשקלו  602
 ס"מ מכל צד. 20 -רוחב הגרור לא יעלה על רוחב הרכב הגורר מעבר ל 604

 ., מקרר, מיכל מים ומזגןקבע: ארונות לאחסון, דלפק, כיורבגרור מותקנים דרך  -
 .מורשה להוביל ציוד בהתאם לייעודו בלבד -
 _______.הגרור יירשם על שם -

 ברכב. V220מותקנת מערכת חשמל  246
 אין להסיע נוסעים בגרור. 250

 

 :ות.  הערו
 .09.03.2022מיום   7213200552/2תעודת בדיקה מס'  ,מכון התקנים נבדק ע"י טיפוס של הגרור-אב .1

 תווית הזיהוי צמודה למרכב מקדימה. .2

 מס' השלדה טבוע מקורית, ע"ג קורת הייצול הימנית. .3

המעיד על תקינות מע' החשמל ורישיון עסק, להפעלת גרור של חשמלאי בודק  מותנה בהגשת תסקיר בדיקהרישום הגרור  .4
 רוכלות בר תוקף של רשות מקומית, על שם הבעלים של הגרור.

 
 
  

 ן גרוריבואהעתק: 
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