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Fabrikaat bromfiets: gsg*gpp tJerkc S.§r.b*ïÍr - l§ecbe&r

Handelsaanduiding: fl§nil,opgr - eCebl:r6tte

Type aanduiding van de gekeurde bromfietsen: 51?-05

T]'pe aanduiding van de bromfietsen, r,','eike volgens de administratieve bepa-
lingenhierrnee orrereenstemmenen a1s zodanigtevens beschour,n'd kunnen wor-
den a1s zijnde gekettrC:

Keuring uitgevoerci in opdracht van: ï8Otgr Ï!e33trn**g l[oY.1 ]en ËAag*

Aanvrage tot keuring ontvangen op : aeksutri§g
Steekproef genornen : 88-{a.§6? (A§.trnec Eskorl€s oB }*6*16ï}
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RAI-TNC
INSTIïUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

OMSCHRIJVING BROMFIETS

t

Fabrikaat bromfiets 3gnilepg

Uitvoering frame koke:l
\tr/ielbasis tëFO

Fabrikaat motor Zsnde.pp
Fabrikaat carburateur 31ng
Doorlaat
Diameter gasschuif
Afmetingen aanzuigbuis

Oppervlakte luchtfilter
Fabrikaat uitlaatgeluiddempe r
Diameter uitlaatkanaal
Diameter uitlaatpijp

fi

I
I

fi

I
26
24

mm.

mm.
mm.
rÍrm.

mm

mm.
mm.

type glt_O5

type e66-50
tvpe tr/roy'og

tvp" trts 5rl

toro
1615
16ro

4580
2

Soyeea

&

Totale reductie 1 f 15155
Bandenmaat van het aangedreven wiel 27n Z 2,r9A.
Een krukasomwenteling komt overeen rnet l2l mm. verplaatsing aan de

wielomtrek (gerekend met een belaste bandenstraal van 298 mm. )

Dit type is -n*gL*cp snel-heid gekeurd en vertoont de volgende afwijkingen

t. o. v. het eerder gekeurde type

De invloed van deze afwijkingen zal ziin:
Deze afwijkingen geven aanleiding tot een aparte keuring van

exemplaren.
Aanzuiggeruisdemper:

§3,9"**I
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RAI-TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

OMS CHR IJV ING MOTOR VOLG EI'{S CONTROLE -OND ER ZOEIr-

Fabrikaat motor AÈnatepp typet 966-5O Motor no' 
3d55§?a

Rapport "". e0zgÍ6
TweeAn*q*-takt
Zuigermiddellijn
Zuigerslag
Cilinderinhoud
Drijfstanglengte
Compressieverhouding ?* t I

Fabrikaat ontsteking BOSch type: O.AlZlt1g,r111.
Voorontsteking 216 - 2.jS mm= g6-e8" krukhoek b. d. p.

Warmtegraad bou§ie 229

^*2 ,hiervan blijft
ffiffi2,hiervan blijft

2 -.mm-, hiervan blijft

Inlaatpoort,{SaÈ ooent mm. :

lii,.ir"o ÏÏ: = 5?

Spoelpoort opent mm. = 54

=trit) 619 mm. =

& Li itiaatpo o rt &hË 
I ij,ïi rr, +

Opp. inlaatpoort
Opp. spoelpoorten
Opp. uitlaatpoort

Í9r0
41r§
49t9
a*

mm.
mm.
cc.
mm.

mm. =

mm. =

És$
2W
öÍ1nË3r,

o .troo* b. d. p.

na b.d.p.
voor o. d. p.

na o.d. p.

voor o. d. p.

na o. d. p.

- {o ongeoPend

c fo ongeoPend

% onpeopend-

a)

-
t

2mm=
2mm=
2mm=

?1

o

o

o

o

Reductie krukas tot uitgaand kettingwiel 1 r 4r1? §3e veeaa.)

De motor stemt overeen met de tekeningen en opgaven.

Opmerkingen:

E],eo3rtr
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RAI-TNO
INSTITUUï VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METÏNGEN EN BEOORDELING

Datum meting a4-bt6l
Fabrikaat bromfiets EsrrJagl
tr'abrikaat rnotor &ïrd,app

1

Type 5:.?-O5
Type 26(c-l50

Naaldstand

Rapportnr. ?0?g16
Frame nr, 5fi912!a
Motor nr. pst§O!?

e
1\{engve rhouding :.re5
sproeier, 

50
Bancienmaat voor

''inax. miclctellijn

max. breedte

i

Bandenmaat achter
r4ax. middellijn
i

rhax. breedte
I

Bandenspanning 1rt ato

Bandensp"r.i.g 
AaCI ato

I ' 5t71

-

)

)

)

d,educti.e motor tot achter'-rriel"
',1

l
,|

Gemeten maximale snelheid 65a m/min. lgol1 km/uurbiil 55S0 omw/min

11 '§1

iq
.Laboratoriumatmosfeer g0

oC 
nA mrnHg 65 % vochtigheid

Gerekend rnoet worden met een maximurrr sneiheid r", Sgrl km/uur.

.':

De bromfiets enmotor \,Yaren

keningen en omschrijvingen.
inovereenstemming met rie ingeleverde te-

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

Opmerkingen:

Sls"4.I



h RAI.TNC
I NSTITU UT VCOR WEGTRANSPORT/\/1I DD ELE N

RESULTAAT GELUIDMETII{G EN BEOORDELING

Datum meting yy6-,6,1
Fabrikaat uitïaatge luid dempe r

Rapport m. e6gg16
Tvpe FB 531
Tek. nr.
Frerme nr' wir:2w
Motor nr. 

TflgSAfa
windrichting t. o. v. het meettraiect

1e versnelling dB"
fI

dB
-̂ö-

dBa
dB.A
dB

.̂ar

dB
}̂1.

2e versnelling

§oysou

Montage: rec hts /{§§
Meetplaats: ry§

1e versneliing 72
ï2

dBÂ
dBÂ

dBÂ
dBe

dBe
dBA

@
2e versnelling 7§,

3e versnelling

72,

'ï2

'ï2
T2

'í2

'ïa

'ï2

T§,

?2,

3e versnelling

€- rijrichting meettraject rijrichting -----+-

Ie versnelling ,ïa dB 
^'.ö-

dBe

?e versnelling dB
f̂I

dB-A
3e versnelting dBA

dBA

72

72

T2

','2

?a

'ï9,

72

'Í8,

'/,2,

ï2

1e versnelling ïz

2e versnelling

3e versnell.ing

dBl̂{
dB"

A

dB.A
dB.A
dBÂ
dB.A

*q\aí

Gerekend moet worden met een maximum geluidsterkte van fg dBa

De uitlaatgeluiddemper was in overeenstemming met de
tngeleverde tekeningen en omschrijvingen.

De volgende afwijkingen t. o. v. de ingeleverde bescheidenzijn geconstatee rd / gème ld:

cpr'rrerkingen: !e Gpotcolete ï,eugÈo ran {e nitleetbeoht be{tclesg$ 68§ w3
ua*,vt-sn ifir) mt ín de de'ir3lorr
Bo'e.ít3r;re'Lbocrlt eu 8e*p*x tlslsa&a é& 5ebeo3,r ïït.u-§-!



RAI-TNC
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Grootste breedte bromfiets: 1? crn

3

Eventuele opmerkingen besturing: geeg
Be1 duidelijk hoorbaar op 25 m afstand:

Krachtoverbrenging tussen motor en wielen op
eenvoudige wijze blijvend te ontkoppelen ? :

Bij voorwielaandrijving blokker:ing van wiel
uitgesloten bij plotselinge stilstand motor ? :

Trekkracht van de motor eenvoudig te regelen
aan stuur ?:

j"/ree*

j"/w

ja/neen

ja/rr*

j"/*e*t
jalm
ja/sss+.

ja/reeq

ial**q*,

j"/tgee'

Reminrichting voor
Reminrichting achter
Gemeten remvertraging
Afmetingen gele plaat
Plaats van bevestiging

troraelrem
trore,elrea
5r9 ur/sec.2

t6O r 60 rns

op bet raorepatborrl.

3 Koplamp(en).
Lichtbundel voldoende naar beneden gericht ?

Verstelbaar ? :

Eén koplamp ? :

Achterspatbord(en) over een afstand van 41
van onderkant helder wit.
Achterlicht(en) :

Voorzien van een rijkskeurmerk ? :

Maxirnum 60 cm boven wegdek op witte
gedeelte van spatbord ? :

Voldaan aan cie eis, dat niet rneer verlichting
aanwezig mag zijn, dan voorgeschreven of
toegestaan ? :

cm

Opmerkingen: gsen
318,.6.1

t

t.

,t

l
I

t

t
1

t
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1 RAI-TNO

INSÏITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

BEPALING VAN DE TOELATiNGSTERMIJN

De op de testbank gemeten maximale waarden zijn:

§apportr 2§?9h
Frame no' ,4503?6 Motor no' ,5413sS (zie blad 4.,

e

Frame no. N{otor no. (zie blad )

EapporÈr 2:Wpl4
Frame no. g$537g Motor no. ,6005?0 (zie blad 4.,
Frame no. Motor no. (zie blad )

Bapportr ?02!./6
Frame no'. 554?490 Motor no' 

1É55Ï72 
(zie blad 4.,

Frame no.

Frame no.

Frame no,

Frame no.

Frame no.

termijn 12
:

t,

i
l.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor no

Motor no

(zie blad )

(zie blad )

(zie blad )

(zie blad )

(zie blad )

19r7k*/h 
(rt )

tm/rr (pt)

4grgkm/h (nt<)

t<mltr (pt<)

}grlk*/h (Pt)

tm/rr (pt)

tm/tr (pt<)

tm/ir (pt<)

tcm/tr (pt)

tm/ir (pt<)
@

De gemiddelde maximum snelheid bedraagt: 3g$ tm/h

Het aantal gemeten bromfietsen waarover de toelatingstermijn is bepaald bedraagt

fr!6exemplaren.

Uit de volgens de keuringsvoorschriften gevolgCe methode, bedraagt de toelatings-
maanden. (J-lo5l)

RAI - TNO Instituut voor
, )', wegtransportmiddelen

!
! 1rOO:FDe direc(eur.

,t ; ,/1 {'\
Voor,',íeclamedoeleinrjen mag de naam van het R.AI-TNO lnstiluut en/oí dir ÍappoÍt í ",, i
(hetzil gedeeheliik oí in ziin geheelialleen na schri{reliike roesremmins roraun g"Ëu;kr. (Ir"PlP"fifrd.EOOtïhi
Aanvagen om advies wciden alleen behandeld og voorwaarde, dar de aanvrager aÍ$and doer van | -fiÀ \ i-\
ieder:echt op aansprakelijkstelling lerzake von de inhou<J van het te geven of gegeven advies. a iJ 

\
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