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RAI TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMI DDELEN

@

Fabrikaat bromfiers

Uitvoering frame

Vielbasis

Fabrikaat motor

Fabricaat carburateur

Doorlaat

Diameter gasschuif

Afmetiogen aaozuigbuis

Oppervlakte luchtfilter

Fabrikaar uitl aatgeluiddemper

Diameter uitlaatkanaal

Diameter uitlaatpijp

OMSCHRIJ VING BROMF IE TS

Ziind.app type 515-006.
buis
]23O mm.

6ind.app

Bing
10 mrl..ö

1615 mm.A

L2 mm.6

45E0 r*2
Boysen

24 mm.ö

24 mm.@

s],pe 26ffiIO
t)?e L:/n/67

:!OE tek. Er. 429-22.702.L0.

Totalereductie L z L5r53

Bandenmaat van het aangedreven wie!

Een krukasomwenteling kornt overeen met 125 mm. verplaarsing aan de wielomtrek (gerekend

met bandmiddellijn 620 mm.)

Dit rype is ÈËËË op snelheid gekeurd e$ vestoest-de-+olgepde--af++&rg€*-t-o'+'-h€+€e*eurde+ype+

DE-iE+ie€d +aa.deae=afryiikist€rr-*4k!+r

rt

@

1'7 -061e

-^Dez-e-afwiikingea-g*.re+----aael.*liog 
toFeen-aParte'J<euring.van*------**€xemplas+*-
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\I ')OR WE GTRAN S P O RïM ID D E L E N

\,tNG MoToR voLGENS coNTRoLE-oNDERzoEK
'.pp rype: 266-010 Motor no. 3443659.

Bapport' 2a29/L,

39

41ra
49rg
85

mm.

mm.

cc.

mm.

18. I : 7r5

Bosch type: IJ,tfrI,BIy'16/isLS.
fu29 mm. -26-2B o kr.rklroek voor b.d.p.
225

29, ..2, hi"rrrun bliift 16 
^^2= 

514% ongeopend

3N mm2, hiervan blijft ^ 
2= - /c ongeooend

25CI mm2, hiervan blijft **2" - % ongeopend

t ) 1f ,2 ^^'i6ri(o voor b.d.P.

mm.: o n. b.d.p.

rt 714 mm.56"Of voor o.d"p.
mm.=' ona o.d.p.

t ) 11rB t*'71.O f voor o.d.P.

rn..= ' o.^ o.d.p.

:gaand kettingwiel: {f. L , 4rLT ( de:'ale versnd.ing)

overeeÍr met de tekeningen en opgaveo.
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RAI TNO
INSTITU UT VOOR WEGTRANSPORTMI DDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Darum mering 3O noverrbor 1962

Fabrikaatbromfiets Zïin<laPP

Fabrikaat motor &itcclar'ÏF

Mengverhouding I | 2i
Sproeier 54

Bandenmaat voor 23tr x 2.50tt

max. middellijn 52CI mm.

max. breedte 62 mm.

Bandenmaat achter 23il x 2'50É

TyPe

TyP"

51ru06
?-6#La

Rappormr. ff.egh'
Frame nr. 5362327,.

Motor nr. 3443(159,

@_

N"^ld"t"nd IÏI

Bandenspanning 1r20
) ato

max. middellijn í:1O 
mm. 1

max. breedte 6? ,n,n. 
j

Reductie motor Eot achterwiel 11

Gemeten maximale saelheid 562

Laboratoriumut*osf e., 3O oC

Bandenspanning 1t95 ato

I | 3173

m/min.39rTZ km,/uur

mmHg 40 % vochtigheid

4t,

763

In verband
vatl 3) rT

De bromfiets en motor waren
schrijvingen.

in overeenstemming met de ingeleverde tekeningen eÍl om-

De volgende afwijkingen t.o.v. de ingeleverde bescheiden zijn geconstateerd,/gemeld:

met de afwiikende Iaboratoriumatmosfeer moet gerekend worden met een max. snelheid
km,/uur.

@_

Opmerkingen:



?At TNO
NSTITUUT VOOR WEGÏRANSPORTÀ/I DDE LEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Datum meting 30 nsvercber !.962

Fabrikaat bromfiets &ind^app

Fabrikaat motor S:ndapp

Mengverhouding 1 ! ?5

Sproeier ,4

Type 515-ffi6
Type 266-O10

1q^"16"1*6 fïI

Bandenspanning 112O ato

Bandenspanning 1r95 ato

. 3t73

m/mit.3.3t94 km,/uur

mmHg 4 % vochtigheid

Rappormr. m?F.h,
Frame nr. ,368367,
Motor nr. 344.605S:

Bandenmaar voor 23tf x 2.50tt
max. middelliin {tN -.. \
max. breedte 62 *r. /

Bandenmaat 
"chter2Slt 

x, 2.5On

max. middellijn 6n **.\
max. breedte 62 *^.1
Reductie moror tot achterwiel 11 41 =I

Gemeten maximale snelheid

Laboratotiu*rt.o"f"e, 28 o6

649

?68

In verband
van 3Srg

f)e bromfiets en motor ï/areo
schrijningen.

in overeenstemming met de ingeleverde tekeningen en om-

De volgende afwijkingen t.o.v. de ingeleverde bescheiden zijn geconstateerd/gemeld:

mer de afwijkende laboratoriumatmosfeer moet gerekend worden met een max. saelheid
I«n/uur.

Opmerkingen:



RAI-TNO
INSTITU UT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Datum meting 3O roreetbs, 196?

Fabrikaatbromfiets friatlaPP

Fabrikaat motor fihdapp

Mengverhouding Ï ! 25

Sproeier ,4

Bandenmaat voor ?3í x 2.50n

max. middellijn 6?0 mm.

max. breedte 62 mm.

Bandenmaat achter ?3tl x 2.5Or

TyP.

Type 26rc10

Naaldstand InI

Bacdenspanning 1120

Bandenspaoning 1195

I : 33?3

Rappormr. 2ï?f,/t,
Frame nr. 5363369.

Motor nr. 1$,6${fr.
,15-S06

@

mm.

mm.

)

)

ato

ato
max. middellijn (iffi
max. breedte 6A

Reductie motor tot achterviel trl ;41. =

Gemeten maximale snelheid 659

Laboratoriumatmosfeer 24 o6 768

m,/min.39s54

mmHg 45

km/uur

% vochtigheid

@

In verband met de afwiikende laboratoriumatmosfeer moet gerekeod worden met een max. snelheid
van 39p5 km/uur.

De bromfiets en motor wareo
schrijvingen.

in overeeastemming met de ingeleverde tekeningen en om-

De volgende afwijkingen t.o.v. de ingeleverde bescheiden zijn geconstateerd,/gemeld:

57 - 06ítr

Opmerkingen:
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RAI-TNC
INSTITU UT VCOR WEGTRANSPORTMI DD ELEN

RESULTAAT GELUIDMETING EN BEOORDELING

Dattrm meting 24 novsnber 1962

F"atrrikaat uitlaatgeluiddemper }oysen

lltontage: rechts / fIIffis

iileetplaats: C'

Rapport nr. ffi291!.
TYPe ' *
Tek. nr. 429-2?.?0210.

Frame nr. 5368367

Motor nr. 344605S

windrichting t. o. v. het meettraject \

@

ffiro
65r5

67fO
67rO

fÉro
{r9r§

dBÂ
dB

.̂ft

dBnÀ
dBÂ

dBe
dBÂ

6í:10
67 rA

68*0
ffiro

6'5
69)Q

dBe
dBö̂
dBÂ
dBe

dB
f̂L

dB
Â

Ie versnelling 1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

e-l.ersne lling

3e i'ersnelling

<.- rijrichting meettraject rijrichting --*--à-

&

6rro
66ro

6rro
6?ro

ffiro
ffir0

dBÂ
dB.A
dB

.̂ÉI

dBa

dBÂ
dBÂ

66ro
67 r§

66rO

67 ra

dB
.̂éI

dBÂ
dB.A
dBa

le versnelling

Ir',,ersnell.ing

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling 6910 dBa
fr(,t10 dBg

ile versnelling

Ce:c'kend moet worden met een maximum geluidsterkte ,"., 69t0 dBA

I)* uitlaatgeluiddernper was in overeenstemming met deil"i§eieverde tekeningen en omschrijvingen.

De voirlencie afwijkingen t. o. v. de ingeleverde bescheiden: t.) n g,-, c ons tatee rrJ / geme ld :

oirn:erkingen: ïe uitlantpijple&t-te às 5i&,m, { m""rya;r 200rs:r" in de demper},
§a uitlaatpijp ls ddn gehe*l mot Ae uitl"aotgeS.lrtei*,onpor,

I



,IC
,UT

tO
JT VOOR WEGTRANSPORTMI DDELEN

-RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

-t \te breedte broinfiets: ,7 crn

rele opmerkingen besturing: §6eul
jalnffi

ja/rËffi

ja/neen

jalrm

Hl{s-a:-

',,,tstt] fr:

',rttrelt.

' r ltridc l__.,

.'t'lttov..:--
', rrft.,. là_

I

I

I

It
I t".r!.wi -:-r'slotc.!=: ---

]'11\ruci-. '\ t\i.il.

'\ ;ideiijk hoorbaar op 25 m afstand:

t't-.toverbrenging tussen motor en wielen op
'>'.:rdige wijze blijvend te ontkoppelen?:

. i*.orwielaandrijving blokkering van wiel-r:'\iloten bij plotÀeiinge stiistand motor? :

*\<racht van de motor eenvoudig te regelen-\- -uur ? :

- 
t 'rrichting voor

:rrichting achter
.--- =:-''- ten remvertraging
-'. : .- ;ingen gele plaat

:- -\- van bevestiging

trorarelrem.
trormelrern.
6riS o/sec.
16eO x 6rO cn.
op Yoorslotlrord.

over een afstand van 48 cm
r wit.

\ tirit:::-:.
r::.ïi§:=-

''..\.:\ 
-:.\.:l:§r:_

\ -.* \..\_-
';mp(en):

: bundel voldoende naar beneden gericht?:
\'elbaar?:

- ': oplamp ? :

\. -\.ri.*-,

jalnS[
jalnw
jalnffiÍ

ja/nffit

ja/n&§F

jalneo$

-- '>'.:rspatbord(en),-'nderkant helde
-1->.-rlicht(en):

-zien van een rijkskeurmerk?:
.-.-- :mum 60 cm boven wegdek op witte gedeelte

'\patbord ?:
-.- :\' !àan aan oe ers, dat niet meer verlichtl.ng
-- '-ezig mag zijn, dan voorgeschreven of

.;;-'\'.>Staan ?:

_-.=\--1e rKlngen:
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RA TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

BEPALING V,AN DE TOELATINGSTERMIJI{.

I

ParugA'mtfe* semeten maximale snelheden ziin

..'&

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no.

311,1311

F^?àa?t
) -.i}.r J{ : í

53a*3s9

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor ao.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

3413í)59

3.$4a,OiS

34,1496CI

(zie bla$rlr;

(zie blad4.2q)

(zie blad4'3r1

(zie blad )

(zie blad )

(zie blad )

(zie blad )

(zie blad )

(zie blad )

(zie blad )

(zie blad )

(zie blad )

?oer

km/uur.

km,/uur.

km,/uur.

km/uur.

kmluur.

km,/unr.

km/uur.

km,/uur.

km,/uur.

km/uur.

km./uur.

km/uur.

len.

,

'*#

3rr?

)\) ):,

3?r5

de

'&
lL4'I - §;0 ËY5fmtii"ï?

De gemiddelde gemeteo maximale snelheid bedraagt:3*14 km/uur.

De spreiding in de gemeten maximale snelheden is : Op,llkm/uur.

Uit de berekening volgt, dat de waarde var. a4 gelijk is aao: l$§

etcriry, IeS.l

Een nadere detaillering van de meermerhoden en de bepaling van de roelatingstermija is.ge-eeven !n Ce
RAI-TNO publicatie ,rSnelheidsbeperking van rijwielen met hulpmoro!" van de hand vao Ir. F. de Vries.
De prijs van deze publicatie bedraagt fl 5.-- (voor begunstiger van her Insrituut fl 4.-).

57-0880

(-rrln a t À,
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