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RAPPORT BROMFIETSKEURING

Fabrikaat bromfiers: Íí.hdapXrEet{,1q G3u.b{tu tlhctrarr

Flandelsaanduiding: Eltr'ïapp - CcnlLnotte,

Type aanduiding van de gekeurde bromfietsen: 5l?-{},

\
J;rfu aanduiding van de br:omfietsen,- rvelke volgens de aclministratieve bepa_Ilngenhiermee overeenstemmenur-, i1" zodanigt?"à"" beschourn,d kunnen wor_den als zijnde gekeurd: 5f5-4.?6
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RAI-TNC
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

Fabrikaat bromfiets tXID{taSp

b{rlrUitvoering frame

\Mielbasis

Fabrikaat motor ?Ifo1a4p

Fabrikaat carburateur Bfrd

Doorlaat l0f0
Diameter gasschuif 16!3
Afmetingen aanzuigbuis t|rfi
Oppervlakte luchtfilter 41$I

Fabrikaat uitlaatgeluidciemper'rOyrr»
Diameter uitlaatkanaal 2610

Diarneter uitlaatpijp 21r§

OMSCHRIJVING BROM FIETS
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Totalereductie I t lSpf?
Bandenmaat van het aangecireven wiel ?3r r Ë.9Sr

Een krukasomwenteling komt overeen met lal mm. verplaatsing aan de

wielomtrek (gerekend met een belaste bandenstraal ,r"t 2ft1 mm.)

Dit type is niet op snelheid gekeurd en vertoont de volgende afwijkingen
t. o. v. het eerder gekeurde type! )LY<* IÍlo .1e tlpo aa*laddtng vaa dr aot* Í*
$:rCjsíiïf van f,í;írt)l0 &: l{f,t*tl}. iir rlorltt 01rr en,:i.sr tyio ultlast;clulCdcËrffi
gorontecrJ. nl. licnroaet Lyia f i31 lr?tye ii+yroo È.ruor i"ï 3??o
Llr rcxit esa rgetrea 1;*:oetoertL
llo tpr. ga$ltrldlrg vea cis osrirtlratGrrr ir gmUetefl vra UloíW là l.fiíiltil:o

De invloed van deze afwijkingen zal zíin: Ewo lavlood qt tta hrurlnffot§€.
Deze afwijkingen geven Í',§@ aanleiding tot een aparte keuring van

exemplaren.
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