
 

 00954000-9718/0* תעודת בדיקה מס':

 24/05/18תאריך: 

 00: מס' עדכון

 7מתוך  1דף 

 

 
 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
  המידע.תעודת הבדיקה לצורך שלמות הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף ל

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 לכבוד:

 אאוטבק טכנולוגיות בע״מ

 104בנין צריפין, מרכז הלוגיסטי ה

 

 חובה למוצרי תעבורהבהתאם לדרישות רכב להגבהה  ערכתטיפוס ל-אבבדיקת 

 כללי: .1

להתקנה בכלי רכב  תהמיועד (אוסטרליה) EFS תוצרמ לרכב הגבהת ערכתטיפוס ל-אב בדיקת .1.1

חובה למוצרי לדרישות  בהתאם. הבדיקה בוצעה מסוג טויוטה לנד קרוזר M1מקטגורית 

 משרד התחבורה.תעבורה של 

 .מגידובמנחת  09/05/2018הבדיקה בוצעה בתאריך  .1.2

 

 מידע על הפריט הנבדק: .2

  M1מקטגוריה  נוסעים פרטי רכבהגבהה ל ערכתשם הפריט:  .2.1

 אוסטרליה, CARROLLS SPRINGS PTY LTDיצרן הפריט:  .2.2

 EFSתוצר הפריט:  .2.3

 EFS-TOY-LAND-40-CONST100 :דגם הפריט .2.4

 יפן, טויוטהתוצר הרכב:  .2.5

 LAND CRUISER: כינוי מסחרי .2.6

 GRJ120L-GKAEKWדגם: קוד  .2.7

 JTEBU29JX85099618מספר שלדה:  .2.8

 75-099-63מספר רישוי:  .2.9

 2008: שנת ייצור/מועד עליה לכביש .2.10
 

 מסקנה: .3

חובה למוצרי תעבורה  בהתאם לדרישות נבדקה )אוסטרליה( EFS תוצרמ לרכב ההגבהה ערכת .3.1

 .לדגם הרכב הנבדק ורישוםלהתקנה ונמצאה מתאימה  משרד התחבורה של

 .(6.4)סעיף  תכולה של ערכת ההגבהה מפורטת בגוף התעודה .3.2

 

 :אישור .4

   מהנדס בודק  יוסי נחשון
 חתימה  תפקיד  שם מבצע הבדיקה

 
 

   מנהל מעבדה  ליבסטראלכס 
 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
  המידע.תעודת הבדיקה לצורך שלמות הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף ל

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 שיטת הבדיקה:  .5
 .10-097-00המעבדה מס' כללי הבדיקה בוצעה לפי נוהל 

 
 :הבדיקה תוצאות .6

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

 09/05/2018 תאריך הבדיקה

 מגידומנחת  מקום הבדיקה

 נחשוןמהנדס יוסי  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

 קטלוג יצרן הערכה .6.3.1

  EFSמטעם: 
 מתאים

 ISO 9001:2008לפי תקן  תעודת בקרת איכות .6.3.2

 AU001521-1: תעודה מס'

 Bureau Veritas Australia Pty Ltdמטעם: 

 16/05/2018: מתאריך

 28/05/2021 בתוקף עד:

 מתאים
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 00: מס' עדכון
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
  המידע.תעודת הבדיקה לצורך שלמות הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף ל

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 רשות התחבורה במדינת מקורמסמך הכרה ע"י  .6.3.3

 4475מס': 

 Australian Automotive Aftermarket Associationמטעם: 

Ltd 

 מתאים

 אישור כיוון ציר קדמי ואחורי )כיוון פרונט( .6.3.4

 מטעם: פרונט מוטורס בע"מ

 R000344  מס':

 02/05/2018מתאריך: 

 מתאים

 אישור כיוון אורות .6.3.5

 מטעם: פרונט מוטורס בע"מ

 -מס': 

 05/2018/80מתאריך: 

 מתאים

 - רישיון רכב .6.3.6

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

 הההגבהה הנבדק ערכתואפיון של תכולה  .6.4
 דגם תוצר רכיב

 EFS TPR104HDE קפיץ ספירלי למתלה קדמי

 EFS TPR-105E קפיץ ספירלי למתלה אחורי

 מקורי TOYOTA בולם זעזועים למתלה קדמי

 מקורי TOYOTA זעזועים למתלה אחוריבולם 

 --- --- בערכהרכיבים נוספים 
 

 בדיקות: .6.5

 זיהוי הרכב בדיקת .6.5.1

 ערך בדיקה

 TOYOTA MOTOR CORPORATION יצרן  .6.5.1.1

 יפן, טויוטה תוצר .6.5.1.2

 LAND CRUISER כינוי מסחרי  .6.5.1.3

 M1 קטגוריה .6.5.1.4

 GRJ120L-GKAEKW דגם  .6.5.1.5

 JTEBU29JX8509961 מספר שלדה .6.5.1.6

 75-099-63 מספר רישוי .6.5.1.7
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
  המידע.תעודת הבדיקה לצורך שלמות הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף ל

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 2008 שנת ייצור .6.5.1.8

 --- WVTAמספר תיעוד  .6.5.1.9

)קוד עומס  צמיגיםמידת  .6.5.1.10

 ומהירות(
LT265/65R17 (117Q) 

לחץ אוויר בהתאם להנחיות  .6.5.1.11

 יצרן הרכב

 29 (PSIקדמי )

 29 (PSIאחורי )

 הגבהה ערכתבדיקת זיהוי  .6.5.2

 ערך בדיקה

 אוסטרליה, EFS תוצר .6.5.2.1

 EFS-TOY-LAND-40-CONST100 דגם  .6.5.2.2

 )הדפסה על גוף הפריט( TPR104HDE ספירלי למתלה קדמיקפיץ  .6.5.2.1

 )הדפסה על גוף הפריט( TPR-105E אחוריקפיץ ספירלי למתלה  .6.5.2.2

 מקורי של יצרן הרכב בולם זעזועים קדמי  .6.5.2.3

 מקורי של יצרן הרכב יבולם זעזועים אחור .6.5.2.4

 40 ערך הגבהה )מ"מ( .6.5.2.5

 

 התאמהבדיקות  .6.5.3

 הערות התאמה בדיקה

בדיקת התאמה של מידת הצמיגים  .6.5.3.1

 בכלי הרכב 
 תואמים את רישיון הרכב מתאים

 מתאים בדיקת לחץ אוויר בצמיגים .6.5.3.2
בהתאם להנחיות יצרן 

 (6.5.1.10סעיף הרכב )

 

 מעשית יציבות דינאמית בדיקת .6.5.4

 :ISO 3888-1ניסוי לבדיקת יציבות בהתאם לדרישות תקן  מסלולתיאור  .6.5.4.1

 

 

2.69m 

2.50m 

2.31m 
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
  המידע.תעודת הבדיקה לצורך שלמות הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף ל

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 תוצאות הבדיקה .6.5.5

 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 

 הרכב תשמריציבות 

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

 

 בדיקה בהתאם למסמך דרישות חובה למוצרי תעבורה .6.5.6

 הערות התאמה בדיקה

 מ"מ 40 מתאים מ"מ  50ערכת ההגבהה היא עד  .6.5.6.1

 בהתאם לקטלוג היצרן מתאים התאמת ערכת ההגבהה לדגם הרכב .6.5.3.2

התקנת ערכת ההגבהה אינה פוגעת  .6.5.3.3

 בבטיחות המקורית של כלי הרכב
 בהתאם לקטלוג היצרן מתאים

קיום הוראות התקנה של יצרן  .6.5.3.4

 ערכת ההגבהה
  מתאים

יצרן ערכת ההגבהה הוא יצרן מוכר  .6.5.3.5

 ע"י רשות התחבורה במדינת מקור
 6.3.3בהתאם לסעיף  מתאים

ערכת ההגבהה מותרת לשיווק  .6.5.3.6

 והתקנה במדינת מקור
 מתאים

ינות דמשווקות במ

אוסטרליה, ארה"ב 

 קהילה האירופיתהו

עמידה  המאשרת מעבדהמסמך  .6.5.3.7

 כלי הרכביציבות בדרישות 
 6.5.4בהתאם לסעיף  מתאים

 

 

 

 

 

 



 

 00954000-9718/0* תעודת בדיקה מס':
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
  המידע.תעודת הבדיקה לצורך שלמות הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף ל

 המידע התקבל מהלקוח ובאחריותו.

 תואמי דגם מאושרים ה ההגב קפיציתכולה ואפיון של  .6.5.7

 תוצר רכיב

ערך הגבהה 

 דגם )מ"מ(

עומס 

עבודה 

 ק"ג((

  EFS 40 TPR-104E קפיץ ספירלי למתלה קדמי

  EFS 40 TPR-104HHE קפיץ ספירלי למתלה קדמי

 EFS 40 TPR-105HD E 200 למתלה אחורי ספירליקפיץ 
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 תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריט שנבדק.

 .יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים
  המידע.תעודת הבדיקה לצורך שלמות הערה: מידע זה התקבל מהצהרת הלקוח בנוסף ל
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 זיהוי והמחשהתמונות  .7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "סוף תעודת הבדיקה"


