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0.023דיזל 20173200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברדאף96-010-79פעיל10-063-39
0.023דיזל 201712000Euro VIביו -דיזל מטאטא דרכיםמטאטא דרכיםדאףמטאטא דרכיםפעיל10-437-39
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניהנמכר14-351-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניהנמכר14-352-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניהנמכר14-353-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניהנמכר14-354-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניהנמכר14-355-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניהנמכר14-356-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניהנמכר14-357-58
0.023דיזל 201632000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרנמכר14-816-58
0.023דיזל 201632000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרנמכר14-817-58
0.023דיזל 201632000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרנמכר14-845-58
0.023דיזל 201532000Euro VIסולרמשא מיכל נוזל לא מסוכןמיכלית תוספיםסקניהמיכלית תוספיםפעיל15-677-58
0.023דיזל 20153200059000Euro VIסולרמשא מיכל אבקה פול טריילרמיכלית צמנט סקניהנמכר15-687-58
0.023דיזל 20153200059000Euro VIסולרמשא מיכל אבקה פול טריילרמיכלית צמנט סקניהנמכר15-688-58
0.023דיזל 20153200059000Euro VIסולרמשא מיכל אבקה פול טריילרמיכלית צמנט סקניה15-789-58פעיל15-689-58
0.023דיזל 20163200059000Euro VIסולרמשא מיכל אבקה פול טריילרמיכלית צמנט סקניהנמכר15-697-58
0.023דיזל 20163200059000Euro VIסולרמשא מיכל אבקה פול טריילרמיכלית צמנט סקניה15-879-58פעיל15-698-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךצמ"הסקניה99-478-71פעיל15-701-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךצמ"הסקניה91-378-69פעיל15-702-58
0.023דיזל 20163200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניהנמכר15-704-58
0.023דיזל 201632000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרמרצדסמיקסרנמכר25-748-39
0.023דיזל 201732000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרמרצדסמיקסרפעיל26-093-39
0.023דיזל 201732000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרמרצדסמיקסרפעיל26-094-39
0.023דיזל 20163200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניהנמכר27-839-58
0.023דיזל 201632000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרנמכר27-889-58
0.023דיזל 201632000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרנמכר27-891-58
0.023דיזל 201632000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרנמכר27-892-58
0.023דיזל 201632000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרנמכר27-893-58
0.023דיזל 201632000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרנמכר27-894-58

 הוראות למיעה וצמצום של זיהום אוויר מצי כלי רכב של חברת "דסאל מרחבים הובלה בתפזורת ש.מ. מספר- 550223614,   לפי סעיפים 16 ו- 41 לחוק אוויר קי, התשס"ח – 2008.



0.023דיזל 201750000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה28-418-58פעיל28-417-58
0.023דיזל 201750000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה28-420-58פעיל28-419-58
0.023דיזל 201750000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה28-422-58פעיל28-421-58
0.023דיזל 201750000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה28-424-58פעיל28-423-58
0.023דיזל 201750000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה28-426-58פעיל28-425-58
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרפעיל29-156-58
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרפעיל29-157-58
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרפעיל29-158-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניהנמכר31-360-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניהנמכר31-361-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניהנמכר31-362-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה31-463-58פעיל31-363-58
0.023דיזל 201650000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה31-464-58פעיל31-364-58
0.023דיזל 20173200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניהנמכר31-365-58
0.023דיזל 20173200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניהנמכר31-366-58
0.023דיזל 20173200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניהנמכר31-367-58
0.023דיזל 20173200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניהנמכר31-370-58
0.023דיזל 201732000Euro VIסולרמשא מיכל נוזל לא מסוכןמיכלית תוספיםסקניהמיכלית תוספיםפעיל31-372-58
0.023דיזל 20173200059000Euro VIסולרמשא מיכל אבקה פול טריילרמיכלית צמנט סקניה31-480-58פעיל31-379-58
0.023דיזל 20173200059000Euro VIסולרמשא מיכל אבקה פול טריילרמיכלית צמנט סקניה31-480-58פעיל31-380-58
0.023דיזל 20173200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברמרצדסנמכר34-391-89
0.023דיזל 20173200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברמרצדסנמכר34-392-89
0.023דיזל 201732000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרמרצדסמיקסרפעיל37-710-55
0.023דיזל 201732000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרמרצדסמיקסרפעיל37-711-55
0.023דיזל 201732000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרמרצדסמיקסרנמכר37-712-55
0.023דיזל 20173200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברמרצדסנמכר37-856-55
0.023דיזל 20173200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברמרצדסנמכר37-861-55
0.023דיזל 201750000Euro VIסולרמשא תומךהייברמרצדס88-957-85פעיל37-862-55
0.023דיזל 201750000Euro VIסולרמשא תומךהייברמרצדסנמכר37-863-55
0.023דיזל 201750000Euro VIסולרמשא תומךהייברמרצדסנמכר37-864-55
0.023דיזל 201750000Euro VIסולרמשא תומךהייברמרצדסנמכר37-867-55
0.023דיזל 201750000Euro VIסולרמשא תומךהייברמרצדסנמכר38-150-55
0.023דיזל 20183200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברמרצדסנמכר38-161-55
0.023דיזל 20159990Euro VIביו -דיזל משא פתוחמשא פתוחדאףמשא פתוחפעיל43-969-30
201432000Euro V0.023סולרמשא מיכל נוזל לא מסוכןמיכלית תוספיםסקניהמיכלית תוספיםפעיל61-191-13
201314990Euro V0.023ביו -דיזל משא פתוח מנוףמשא פתוח מנוףדאףמשא פתוח מנוףפעיל84-692-52
0.023דיזל 201850000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה307-35-001פעיל307-34-001
0.023דיזל 201850000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה307-35-101פעיל307-34-101
0.023דיזל 201850000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה307-35-201פעיל307-34-201
0.023דיזל 20183200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניהנמכר307-34-701
0.023דיזל 20183200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניהנמכר307-34-801
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרפעיל307-52-001



0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרפעיל307-52-101
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרפעיל307-52-201
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרפעיל307-52-301
0.023דיזל 20183200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניהנמכר307-58-101
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה573-23-101פעיל307-73-901
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה573-24-001פעיל307-74-001
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה573-24-601פעיל307-74-101
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה573-25-901פעיל307-74-201
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה576-26-401פעיל307-74-301
0.023דיזל 201850000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה15-876-58פעיל307-79-001
0.023דיזל 201850000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה14-454-58פעיל307-79-101
0.023דיזל 20183200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה484-24-701פעיל307-79-201
0.023דיזל 20183200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה484-25-301פעיל307-79-301
0.023דיזל 201850000Euro VIסולרמשא תומךצמ"הסקניה97-971-61פעיל307-79-401
0.023דיזל 201850000Euro VIסולרמשא תומךצמ"הסקניה96-944-61פעיל307-79-501
0.023דיזל 20183200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה484-26-801פעיל307-79-601
0.023דיזל 20183200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה573-17-301פעיל307-79-701
0.023דיזל 20183200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה573-18-101פעיל307-79-801
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה573-19-601פעיל307-79-901
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה715-11-301פעיל308-06-401
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה94-633-76פעיל308-06-501
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה715-11-501פעיל308-06-601
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה715-11-401פעיל308-06-701
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה749-34-401פעיל308-06-801
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה70-369-34פעיל308-06-901
0.023דיזל 201932000Euro VIסולרמשא מיכל נוזל לא מסוכןמיכלית תוספיםסקניהמיכלית תוספיםפעיל308-07-001
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךהייברסקניה93-379-76פעיל308-07-101
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךהייברסקניה70-595-34פעיל308-07-201
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה308-20-001פעיל308-21-001
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה308-20-101פעיל308-21-101
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה308-20-201פעיל308-21-201
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה715-18-201פעיל308-46-301
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה715-18-301פעיל308-46-401
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה715-18-401פעיל308-46-501
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה715-18-501פעיל308-46-601
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה715-18-601פעיל308-46-701
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה715-18-701פעיל308-46-801
0.023דיזל 202032000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרפעיל308-47-001
0.023דיזל 202032000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרפעיל308-47-101
0.023דיזל 202032000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרסקניהמיקסרפעיל308-47-201
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה308-53-201פעיל308-53-101
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה308-53-801פעיל308-53-701



0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה308-54-201פעיל308-54-101
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה308-54-401פעיל308-54-301
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה308-54-001פעיל308-53-901
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה308-54-801פעיל308-54-701
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה715-18-001פעיל308-46-001
0.023דיזל 202050000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה14-457-58פעיל309-12-001
0.023דיזל 202050000Euro VIביו דיזלמשא תומךמיכלית צמנט סקניה14-455-58פעיל309-12-101
0.023דיזל 202050000Euro VIסולרמשא תומךהייברסקניה192-38-302פעיל309-12-201
0.023דיזל 202050000Euro VIסולרמשא תומךהייברסקניה863-56-501פעיל309-12-301
0.023דיזל 202050000Euro VIסולרמשא תומךהייברסקניה911-58-801פעיל309-12-401
0.023דיזל 202050000Euro VIביו דיזלמשא תומךמיכלית צמנט סקניה15-875-58פעיל309-12-501
0.023דיזל 202050000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה14-452-58פעיל309-12-601
0.023דיזל 202050000Euro VIביו דיזלמשא תומךמיכלית צמנט סקניה14-451-58פעיל309-12-701
0.023דיזל 202050000Euro VIביו דיזלמשא תומךמיכלית צמנט סקניה31-461-58פעיל309-12-801
0.023דיזל 202050000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה31-460-58פעיל309-12-901
0.023דיזל 202050000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה15-786-58פעיל309-13-201
0.023דיזל 202050000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה15-788-58פעיל309-13-301
0.023דיזל 202050000Euro VIסולרמשא תומךמיכלית צמנט סקניה15-877-58פעיל309-13-401
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה127-21-702פעיל309-27-001
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה127-22-002פעיל309-27-101
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה242-79-202פעיל309-27-201
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה270-85-902פעיל309-27-301
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה315-33-702פעיל309-27-401
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה315-33-802פעיל309-27-501
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה386-88-502פעיל309-27-601
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה386-88-802פעיל309-27-701
0.023דיזל 20203200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברסקניה386-88-702פעיל309-27-801
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרמרצדסמיקסרפעיל376-06-101
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרמרצדסמיקסרפעיל376-06-201
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברדאף352-81-401פעיל659-59-101
0.023דיזל 20193200059000Euro VIסולרפול טריילרהייברדאף352-81-501פעיל659-59-201
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךהייברדאף911-58-701פעיל659-59-301
0.023דיזל 201950000Euro VIסולרמשא תומךהייברדאף911-58-801פעיל659-59-401
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרפורדמיקסרפעיל906-76-001
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרפורדמיקסרפעיל906-76-101
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרפורדמיקסרפעיל906-76-201
0.023דיזל 201832000Euro VIסולרמערבל בטוןמיקסרפורדמיקסרפעיל907-53-201

 הערות וביאורים:

 במהלך שת  2020מכרו 41 משאיות מתוך הצי , והצי עומד היום על 121 משאיות בלבד.1

 איות המוגדרות כפול טריילר וסעות באופן קבוע עם עגלה צמודה אליהן ומהוות יחידת הובלה אחת כוללת הושאת משקל של 59 טון בסה"כ2

 


