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RAPPORT BROMFIETSKEURING

F abrikaat b romf ie t s . 3§ndaBp Herke C rDr b. §r-ïi![aohsrre

Hande1saanduiding: E§*i[a,B§'*§oabLnetter

Type aanduiding van de gekeurde bromfietsen: 5'l?-O5

T,vpe aanduiding van de bromfietsen, welke volgens de administratieve bepa-
liirgen hiermee àvereenstemmen en als zodanig tevens beschouwd kunnen wor-
den als zijnde gekeurd:

Keuring uitgevoercl in opdraeht van: §otor Mereuur §rY"r Deu Seagl
'Aanvrage tot keuring ontvangen op 'rakei*ríngr
Steekproef genomen ; )§ augnretus 1p6S.

Bijzonderheden:

ffi

Toelatingsno.
Rapportno.
Opgesteld door

Afdeling

Datum
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RAI-TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

OMSCHRIJVING BROM F IETS

Fabrikaat bromfiels Ílnilapp

Uitvoering frame koker

Wielbasis firA

type 51?-05

t
Fabrikaat motor Z0nrtepB

Fabrikaat carburateur 3Íag
Doorlaat 1010

Diameter gasschuif 1615

Afrrretingen aanzuigbuis Í6t0
Oppervlakte luchtfilter 4580

Fabrikaat uitlaatgeluiddemper Soyeen

Diameter uitlaatkanaal 26

Diameter uitlaatpijp 24

Totalereductie í r 15t5ï
Bandenmaat van het aangedreven w-ie1É]* E et50rr

Een krukasomwenteling komt overeen nnet 1ËÍ mm. verplaatsing aan de

wielomtrek (gerekend met een belaste bandenstraal van2$*' mm' )

Dit type is W:ëS op snelheid gekeura

F5trFrryrery€ew§

És*Th :

ffi ffi ffi rjk§trÉw§Fffilë'{§r+g3ffi 88ffi'8ry6Ïà errïíëEtïttrlFxEFx
Er:rff :I:{Ers:La-j:'-lEexelÏIplaren.
Aanzuiggeruisdernp""*1111,:::P vord't eea eaaauleeBaraíedenirs! Ta$ bst' fabrikaat Zfrnàapp.

Inm

mm

rnm

type 266-5O

type lf$/s2

type ffi 591

mm
mm
II1m

fi
I
fi

I
I

2

mm

s
_\-

blsr ?rí"



@

RAI-TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORÏMIDDELEN

BEPALING VAN DE TOELATINGSTERMIJN

De op de testbank gemeten maximale waarden zijn:
sapport 202914

Frame no. §4953?S Motor no. ,6005?0 (zie blad {r1) 4010 tm/rr (pt<)

EopBort ?A2916
Frame no.5541290 Motor no. 1655A7t, (zie blad 4rt) 1901 t<rnlh (pk)

Frame no.559635'ï Motor no. ,699A5, (zie blad {r1 ) 4§§ xm/rr (pt<)

Motor no (zie blad ) tm/t (pt )

Frame no Motor no. (zie blad ) tm/i, (pt )

Frame no. Motor no. (zie blad ) kmli, (pt )

Frame no. Motor no. (zie blad ) kmlt (pt)

Frame no. Motor no (zie biad ) km/tr (pt )

Frame no. Motor no (zie blad ) tcm/t (pt)

B Frame no. Motor no. (zie blad ) tm/r, (pt)

De gemiddelde maximum snelheid bedraagt: 3918 t<rn/n.

Het aantal gemeten bromfietsen \ry'aarover de toelatingstermijn is bepaald bedraagt:

, exemplaren.

Uit de volgens de keuringsvoorschriften gevolgde methode, bedraagt de toelatings-

termijn I maanden.(*t1,l§l

RAI - TNO Instituut voor
wegtransportmiddelen

De dir

Voor reclarnedoeleinden mag de naarfl van her RAI-TNO lnstiruut en/cf dit ÍappoÍl

(hetzii gedeelrelilk oí in aiin geheel) alleen na schrííteliike loeslemming worden gebruikt.

Aanvrager om advies worden alleen behandeld oP voorwaàrde, ciat de aanvrago; afstand Cooi van

iodor rech, op aansprakelijksfelling lerzake van de inhoud van he, le geven of gogeven advies.

Frame no
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RAI-TNC
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

5'l c'''

e

Grootste breedte brornfiets

Eventuele opmerkingen besturing: Seen
Bel duidelijk hoorbaar op 25 rn afstand:

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

Bij voorwielaandrijving blokkering van wiel
uitgesloten bij plotselinge stilstand motor ? :

Trekkracht van de motor eenvoudig te regelen
aan stuur ?:

ja/qry'':

ja/'tc't

ja/neen

ia/aecr

ja/:nr*a
ja/r*epn
jalffrs

jalnoa

jtu

jaÉoqry

Gemeten rernvertraging,612 e./seca

Reminrichting voor
Rerninrichting achter

Afrnetingen gele plaat
Plaats van bevestiging

:trom:eelrea
ltroalrtolrea

:160 r 6o aao

pp bet voors1ratbon&

o
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 ? :

Maximum 60 cm boven wegdek op witte
gedeelte van spatbor:d ? :

Voldaan aan de eis, dat niet meer verlichting
aanwezig rnag zijn, dan voorgeschreven of
toegestaan ? :

crrr

Opmerkinsen :§€or

blc.6.1.



RAI-TNC
IN5ÏITUUÏ VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTAAT GELUIDMETING EN BEOORDELING

Rapport nr.2A29h
Type 8B 55Í
Tek. nr.
Frame nr.559635ï
l\{otor nr. 3699A55

windrichting t. o. v. het meettraject

Datum rneting 5 oeBtoaber 1968

Fabrikaat uitlaatgeluiddemper Soygon

Montage : rechts/3EE-
Meetplaats: § d

6 1e versnelling ?1

l1
2e versnelling T?

7A

3e versnelling 72

?8

dB
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dB
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dB

dB

A
A

A
À

A
A

1e versnelling

2e versnelling

:ie versnellmg

ï1t5 dB

Tlri dB

71 dB

ï1 dB

71fi dB

71r5 dB

A
.ï

A
-É\

,A

'A

€* :.ijrichting meettraject rijrichting -->

@

\-

1e versnelling 71
'11

71

l4

72

2e versnelling ?t

3e versnelling

dB

dB

dB

dB

dB

dB

A
A

-|l

A

A
A

ï2
'12,

ï2
',l2

72

12

dB
dB

dB

dB

dB

dB

A
A

A
A

A

A

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

Gerekend moet worcien met een maximum geluidsterkte van 'ïà, dBe

De gestrekte lengte van de uitiaatbocht bedraagt 6SS **(raarea 1§0 m ín d,e
dempor)

De uitlaatgeluiddemper is uitgevoerd rnet een ingelaste buis van - mm.

De uitlaatbocht- en demper vormen we7f:rffÍ§". één geheel.

De uitlaatgeluiddempeï' was in overeenstemming met de ingele-
verde tekeningen en omschrijvingen.

De volgende af,ivijkingen t. o. v
geconstateerd/ gemerd :

Opmerkinge n:

de ingeieverde bescheiden zijn

bla. 5*1.



RAI-TNO
INSTIÏUUT VOOR WEGTRANSPORIMIDDELEN

RESULTATEN'VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Datum meting § aepteober 1968

Fabrikaat bromfiets Sfar{app-

Fabrikaat motor EfruCaPE

Mengverhouding 1 t e5

Sproeier 58

Bandenmaat voor 2l* z 2150* '

rrrax. middellijn 628 mm. )
)

max. breedte 6A mm. )

Bandenmaat achter 83tr x 3r50t
max. middelhjn 640 rnm.

max. breedte 62 mrn.
R.eductie motor tot achterwiel 1í , 41

Type51?-O5
Type266-!&

Naaldstand -

Bandenspanning 1t2 ato

Bandenspanning 2n0 ato

= I :)fl5

Rapportnr. AO29h
Frame w.1596357
Motor nr.F69g055

@

t

)

)

Gemeten maximale snelheid

Laboratonumatmosfeer Ë4

6ï4
oc 

?60

m/min$Qrd{

mmHg 6S

km/uur bij + 55?0 omwf min.

fo voehtigheid

s
Gerekend moet worden met een maximum snelheid van4Qr5 km/uur.

De bromfiets en motorwaren
keningen en omschrijvingen.

inovereenstemming met de ingeleverde te-

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

Opmerkingen:

b3.e. g*1"
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RAI-TNO
INSTIÏUUÏ VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

OIVI S C HR IJV ING 1VIOTOR VOLG ENS CONI'ROLE - OND }IR ZOEI<

Fabrikaat motor Z§aàapp type: 2{)*5O Motor no. 3655072
Rapport no. 2829/6

Twee/siretakt
Zuigermiddellijn 59$
Zuigerslag 4'f 18
Cilinderinhoud 49 t9
Drijfstanglengte 85

Compre s s iel'erhouding

mm. (hoogta 4919 re)

Tt? r ír

Fabrikaat ontsteking Sosch type: 0.212.122rO17
Voorontsteking 216-91) mm= 26-280 krukhoek b. r1.p.

\Marmtegraad bougie 225

2 -.mm-, hiervan blijft,
mm-, hiervan blijft

2..mm-, hiervan blijft

mm.
cc.
mm.

mm. = voor b. d. p.

na b.d. p.

voor o. d. p.

na o. d. p.

voor o. d. p.

na o. d. p.

Opp. inlaatpoort 280
Opp. spoelpoorten 25O
Opp" uitlaatpoort 240

Inlaatpoort/*tesg opent

sluit

2-mm=-,
-mfn=-

2Émllrl=-

olo ongeoPend

fo ongeopend

fo ongeopend

o

5? (.
o

54 ("
o

T1 ("
@

rt-

)Ítr16**. =

Spoelpoort opent . mm. =

"r,rit 
) 6r9*rrr.=

Uitlaatpoort/kScgopent - mm. =

sluit )11r4*rr.. =

Reductie krukas tot uitgaand kettingwiel: 1 t 4017 (3e vuren.)

De motor stemt oÍereen met de tekeningen en opgaven.

Opmerkingen

bls" Srlr


