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 8207-22' מס כללית הוראה
 ()צרפת TRIGANO VDL -טריגנו  תוצר גרור אישור רישום הנדון:

 

  :2022ת וריהקלנד יםלשנ כדלהלן כלי הרכב שפרטיו באפשרותכם לרשום את
 

 רכב כלליים: א. פרטי
 דגם

 הרכב
 סווג רכב

(O2) 
 ]ק"ג[ משקלים מותרים

 מס' גלגלים מס' סרנים
 רתוםכף  כללי סרן

N420B  2 1 100 1100 1100 (464) סגור מגוריםגרור 

                                                                      EASY 420CP T/ V/ V: V21 / A41300 / 1100  כינוי מסחרי: 

 )יש לוודא שמספר זה מופיע בתווית הזיהוי של היצרן( e13*2007/46*2375מס'  WVTAהגרור אושר בהתאם לתעודת 
 

 .מהוראה זוחלק בלתי נפרד  המהווהמצ"ב ו נון -גד בן   של N/0CP42EASY לשרטוט בהתאם  הרכב: ב. מידות
 

  בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.  ג. ציוד הרכב:
 

 :)דוגמא( זיהוי רכב לפי מספר השלדה .ד
13-17 12 11 10 9 4-8 1-3 

XXXXX N 0 N P N420B VG2 
 מספר 

 רץ
 קוד 
 יצרן

ללא 
 משמעות

קוד שנה 
 תוצר  קוד טכני קוד עיצוב  קלנדרית

 

 שיון:י. תנאי הרה
 תנאים והגבלות קוד
 , או בהתאם לרשום ברישיון הרכב הגורר.לפחות ק"ג 2112מותר ה כוללהמשקל ההמורשה לגרירה ייגרר ע"י רכב  602
 ס"מ מכל צד. 20 -רוחב הגרור לא יעלה על רוחב הרכב הגורר מעבר ל 604
 .ברכב V220מותקנת מערכת חשמל  246
 .מותקנת מערכת גז לבישול ברכב 247
 אין להסיע נוסעים בגרור 250

 

 :ות.  הערו
 .23.02.2022מיום   201815ב/תעודת בדיקה מס'  ,הטכניון נבדק ע"י טיפוס של הגרור-אב .1

 הזיהוי צמודה למרכב מקדימה.תווית  .2

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

 המעידים על תקינות מתקני החשמל והגז. 2רישום הגרור מותנה בהגשת תסקירים של חשמלאי בודק וטכנאי גז רמה  .4
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