
 

 4075-17/98*00 מס':תעודת בדיקה 

 14/05/17תאריך: 

 00: מס' עדכון

 10מתוך  1דף 

 

 
 

 
 

 

 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.
 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

לצורך שלמות המידע. ( הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף לתעודת הבדיקה 1)

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 לכבוד:

 אאוטבק טכנולוגיות בע״מ

 104בנין מרכז הלוגיסטי צריפין, ה

 H-2016-01ערכת הגבהה בייצור מקומי בהתאם לדרישות הוראת נוהל  טיפוס ל-אבבדיקת 

 כללי: .1

בהתאם לדרישות  אאוטבק טכנולוגיות בע״מתוצרת מ לרכב הגבהה ערכתטיפוס ל-אבבדיקת  .1.1

 .09/04/2017מתאריך  H-01-2016הוראת נוהל מס' 

 .במנחת ערד 22/03/2017הבדיקה בוצעה בתאריך  .1.2
 

 מידע על הפריט הנבדק: .2

  M1מקטגוריה  נוסעים פרטי רכבלבייצור מקומי הגבהה  ערכתשם הפריט:  .2.1

 אאוטבק טכנולוגיות בע״מ: הפריט יצרן .2.2

 OBT-TP150Fהפריט:  מק"ט/דגם .2.3

 יפן, טויוטהתוצר הרכב:  .2.4

 KDJ150L-GKAEYWדגם: קוד  .2.5

 LAND CRUISER: כינוי מסחרי .2.6

 JTEBH3FJ70K022306מספר שלדה:  .2.7

  85-785-71מספר רישוי:  .2.8

 08/2010: מועד עליה על הכביש .2.9

 
 

 מסקנה: .3

 .הערכהבהתאם להנחיות יצרן  הנבדקרכב כלי הב הותקנה הגבהה לרכב ערכת .3.1

       לדרישות הוראת נוהל מס' יםמתאימ ונמצאהנבדק   רכבכלי הבואופן התקנתה ההגבה  ערכת .3.2

H-01-2016  09/04/2017מתאריך. 

 בגוף התעודה. 6.4בסעיף  ערכת ההגבהה נמצאה מתאימה לדגמי הרכב כמפורט .3.3
 

 :אישור .4

   הנדסאי בודק  גיא לויט
 חתימה  תפקיד  שם מבצע הבדיקה

 
   מנכ"ל  בעז קולודנר

 חתימה  תפקיד  שם מאשר הבדיקה
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.
 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

לצורך שלמות המידע. ( הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף לתעודת הבדיקה 1)

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 שיטת הבדיקה:  .5
 .10-98-00המעבדה מס' כללי הבדיקה בוצעה לפי נוהל 

 
 :הבדיקה תוצאות .6

 פרטי הבדיקה: .6.1
 אאוטבק טכנולוגיות בע״מ שם מזמין הבדיקה

 22/03/2017 תאריך הבדיקה

 מנחת ערד מקום הבדיקה

 גיא לויט שם הבודק

 

 ציוד הבדיקה: .6.2
 מדידהדיוק  בדיקה

 - תרסיס צבע

 - לתיחום המסלול פומפות

  Racelogic PerformanceBoxמכשיר 

 קמ"ש ±0.01מהירות: 

 % ±0.05מרחק:    

 g ±0.01תאוצה: 

 מ"מ ±2 מ' 30מד מרחק 

 מ"מ ±1 מ' 5מד מרחק 

 מעלה ±0.01 דיגיטלי פלס

 בר ±0.05 מד לחץ אוויר בצמיגים

 

 בדיקת מסמכים )*(: .6.3
 פרטים מסמך

 תיק מוצר .6.3.1

 אאוטבק טכנולוגיות בע״ממטעם: 

 15/02/2017מתאריך: 

 מתאים

 הוראות הרכבה .6.3.2

 אאוטבק טכנולוגיות בע״ממטעם: 
 מתאים

 פרונט()כיוון  ואחורי קדמי ציראישור כיוון  .6.3.3

 309כיוון פרונט מוחשב תקנה מטעם: 

 R003305מספר אישור: 

 03/04/2017מתאריך: 

 מתאים
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.
 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

לצורך שלמות המידע. ( הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף לתעודת הבדיקה 1)

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 תאורת חזיתאישור כיוון  .6.3.4

 מכון אלשייך יחיאמטעם: 

 0624מספר אישור: 

 03/04/2017מתאריך: 

 מתאים

 --- רישיון רכב .6.3.5

 ורים בתיק הרכב במעבדת רכב אריאלשמתעודה של ה 6.3)*(  כל המסמכים בפרק 
 

 ההגבהה ערכתואפיון של תכולה  .6.4
 מק"ט/דגם תוצר רכיב

 EIBACH קפיץ ספירלי למתלה קדמי

1400.300.0650S 

1400.300.0600S 

1400.300.0550S 

 KING SPRINGS קפיץ ספירלי למתלה אחורי
OBT-TPR102 

OBT-TPR102T 

 בולם זעזועים למתלה קדמי
FOX 

983-02-051 

 972-44-637 בולם זעזועים למתלה אחורי

 --- --- בערכהרכיבים נוספים 

 לדגמי רכב התאמת רכיבי הערכה
שמהווה חלק בלתי נפרד בהתאם לנספח א' 

 מתעודה זו
 

 בדיקות: .6.5

 זיהוי הרכב בדיקת .6.5.1

 ערך בדיקה

 TOYOTA MOTOR CORPORATION יצרן  .6.5.1.1

 טויוטה, יפן תוצר .6.5.1.2

 LAND CRUISER כינוי מסחרי  .6.5.1.3

 M1 קטגוריה .6.5.1.4

 KDJ150L-GKAEYW דגם  .6.5.1.5

 JTEBH3FJ70K022306 מספר שלדה .6.5.1.6

 85-785-71 מספר רישוי .6.5.1.7

 08/2010 מועד עליה על הכביש .6.5.1.8

 --- WVTAמספר תיעוד  .6.5.1.9
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.
 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

לצורך שלמות המידע. ( הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף לתעודת הבדיקה 1)

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

מידת צמיגים )קוד עומס  .6.5.1.10

 ומהירות(
LT265/65R17 (117Q) 

לחץ אוויר בהתאם להנחיות  .6.5.1.11

 יצרן הרכב

 29 (PSIקדמי )

 29 (PSIאחורי )

 
 ערכת הגבההבדיקת זיהוי  .6.5.2

 ערך בדיקה

 אאוטבק טכנולוגיות בע״מ תוצר .6.5.2.1

 OBT-TP150F מק"ט/דגם .6.5.2.2

 )הדפסה על גוף הפריט( 1400.300.0600S קפיץ ספירלי למתלה קדמי .6.5.2.1

 (PVCתווית ) OBT-TPR102T אחוריקפיץ ספירלי למתלה  .6.5.2.2

 (PVCתווית ) 983-02-051 בולם זעזועים קדמי  .6.5.2.3

 (PVCתווית ) 972-44-637 בולם זעזועים אחורי .6.5.2.4

 50 ערך הגבהה )מ"מ( .6.5.2.5

 
 ערכת הגבההמרכז הגלגל( לפני התקנת לבדיקת גובה כלי הרכב מפני הקרקע )מרחק בין הקרקע  .6.5.3

 ואחריה:

 גלגל
 גובה, מ"מ

 לפני הגבהה

 גובה, מ"מ

 אחרי הגבהה
 ערך הגבהה, מ"מ

 50 360 310 קדמי ימני

 50 345 295 קדמי שמאלי

 50 395 345 אחורי ימני

 50 380 330 אחורי שמאלי

 
 בדיקות התאמה .6.5.4

 הערות התאמה בדיקה

בדיקת התאמה של מידת הצמיגים  .6.5.4.1

 בכלי הרכב 
 תואמים את רישיון הרכב מתאים

 מתאים בדיקת לחץ אוויר בצמיגים .6.5.4.2
בהתאם להנחיות יצרן 

 (6.5.1.11הרכב )סעיף 
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.
 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

לצורך שלמות המידע. ( הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף לתעודת הבדיקה 1)

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 יציבות דינאמית מעשית בדיקת .6.5.5

 :ISO 3888-1ניסוי לבדיקת יציבות בהתאם לדרישות תקן  מסלולתיאור  .6.5.5.1

 

 

 תוצאות הבדיקה .6.5.5.2

 התאמה דרישת התקן בדיקה

נסיעה במעגל סגור ברדיוס  6.5.4.2.1

קבוע במשטח סלול בתאוצה 

  0.4g רדיאלית של

 יציבות הרכב תשמר

לא תהיה התרוממות של גלגל 

 ממשטח הנסיעה

 מתאים

בדיקת יציבות בניסוי מעשי  6.5.4.2.2

כמפורט בתקן בינלאומי 

3888-1 ISO  במהירות נסיעה

 קמ"ש 80של 

 יציבות הרכב תשמר

לא תהיה התרוממות של גלגל 

 ממשטח הנסיעה

 מתאים

מערכת בקרת  הפעלת 6.5.4.2.3

 בזמן הבדיקה (ESCהיציבות )

לא  (ESCמערכת בקרת היציבות )

 הופעלה
 מתאים

 

 01/12/2016מתאריך  H-01-2016 הוראת נוהל מס'לדרישות  .6.5.6

 הערות התאמה בדיקה

 בתקינות פגיעה ברכב נעשתה לא .6.5.6.1

 התפעול
  מתאים

 לנוסעי סיכון השינוי בביצוע אין .6.5.6.2

 האחרים הדרך למשתמשי או הרכב
  מתאים

 מתאימים ההגבהה ערכת רכיבי .6.5.6.3

 למספר ,הפועלים לעומסים

 המתלה למהלך, המחזורים

 הריסון וליכולות

  מתאים

  

2.68m 

2.50m 

2.31m 
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.
 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

לצורך שלמות המידע. ( הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף לתעודת הבדיקה 1)

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 כל על שווה באופן תיעשה ההגבהה .6.5.6.4

( ושמאל ימין)  מתלים זוג

 סרן אותו על המותקנים

  מתאים

 רכיבי בין תנועה תהיה לא .6.5.6.5

 והסגירה הפתיחה במהלך המערכת

 והקפיץ לבולם פרט

  מתאים

 שלא כך וחלקיה הערכהתכנון ה .6.5.6.6

, כיפופים ,בריתוכים שימוש יעשה

 וחיתוך סדקים

  מתאים

  (Bump Pad)טווח מעצורי לכלול .6.5.6.7

 המתאים אחר משני רכיב כל או

 ואשר המתלה למהלך ומותאם

 מגע השונים הרכב ממכללי ימנע

 הרכב צמיגי עם

  מתאים

 מערכת במכללי שינוי כל יבוצע לא .6.5.6.8

 הרכב כלי של הבלימה
  מתאים

 מערכת במכללי שינוי יבוצע לא .6.5.6.9

 ההיגוי
  מתאים

 הנדרשות הנדסיות בדיקות לבצע .6.5.6.10

 תקינות לוודא בכדי השינוי מביצוע

 ובטיחותו הרכב

  מתאים

 על פרטים שיכלול מוצר תיק קיום .6.5.6.11

, הערכה תכנון ,ההגבהה תכנון

 ועוד נדרשות בדיקות

 6.3.1סעיף  מתאים

 ההגבהה ערכת של נאותה הרכבה .6.5.6.12

 הטיפוס אב רכב על
  מתאים

 מ"מ 50 על עולה אינה ההגבהה .6.5.6.13

 ההגבהה ביצוע בטרם לגובה ביחס
 מ"מ 50 מתאים

 הרכב של ואחורי קדמי ציר כיוון .6.5.6.14

 והגלגלים
 6.3.3סעיף  מתאים
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.
 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

לצורך שלמות המידע. ( הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף לתעודת הבדיקה 1)

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 דינאמית ובדיקה  יציבותבדיקת  .6.5.6.15

 של העבודה בנקודות שינוי אין כי

 המותקנות היציבות בקרת מערכות

 ברכב

 6.5.5סעיף  מתאים

 מתאים הרכב של הבלימה ביצועיבדיקת  .6.5.6.16

תואם את דרישות 

 הדירקטיבה האירופאית

71/320/EEC Annex II 

Para. 1.2 Type 0 Test 

(Ordinary Performance 

Test with Brakes Cold) 

 6.3.4סעיף  מתאים החזית פנסי תאורת כיוון .6.5.6.17

כי  הנהג של הראיה בשדהבדיקת  .6.5.6.18

 של המקורי התכנון בטווח נמצא

 הרכב

  מתאים

 

 תמונות המחשה וזיהוי  .7
 זיהוי כלי הרכב .7.1
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.
 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

לצורך שלמות המידע. ( הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף לתעודת הבדיקה 1)

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 זיהוי ערכת הגבהה .7.2

   

   

   



 

 4075-17/98*00 מס':תעודת בדיקה 

 14/05/17תאריך: 

 00: מס' עדכון

 10מתוך  9דף 

 

 
 

 
 

 

 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.
 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

לצורך שלמות המידע. ( הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף לתעודת הבדיקה 1)

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 בכלי הרכב ערכת הגבהההתקנת  .7.3

   
 

 "סוף תעודת הבדיקה"
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.
 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

לצורך שלמות המידע. ( הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף לתעודת הבדיקה 1)

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 התאמת רכיבי הערכה לדגמי רכב –נספח א' 
 

MAKE CHASSIS YEAR FR RAISED  FR RAISED COMF. FR RAISED 50-100KG  RE RAISED 0-100KG RE RAISED COMF. 0-100KG RE RAISED 100-300KG 

TOYOTA PRADO 150 LWB - PETROL(GRJ150R, GRJ151R) 2010-ON 1400.300.0600S 1400.300.0550S 1400.300.0650S OBT-TRR102 OBT-TPR102T OBT-TPR102 

TOYOTA PRADO 150 LWB - DIESEL (KDJ150R, KDJ150L) 2010-ON 1400.300.0600S 1400.300.0550S 1400.300.0650S OBT-TRR102 OBT-TPR102T OBT-TPR102 

TOYOTA PRADO 150 SWB - PETROL(GRJ155R) 2010-ON 1400.300.0600S 1400.300.0550S 1400.300.0650S OBT-TPR102T-15 OBT-TPR102T-15 OBT-TRR102 

TOYOTA PRADO 150 SWB - DIESEL(KDJ155R) 2010-ON 1400.300.0600S 1400.300.0550S 1400.300.0650S OBT-TPR102T-15 OBT-TPR102T-15 OBT-TRR102 

 


