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TNSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

Fabrikaat bromfiets Sllnd*pP

Uitvoering frame koher

ltrielbasis

Fabrikaat motor B{l*daPP

i'a'brikaat carburateur BLa6

Doorlaat
Diameter gasschuif

Afmetingen aanzuigbuis

Oppervlakte luchtfilter
Fabrikaat uitlaatgeluiddernPe r
Diameter uitlaatkanaal
Diameter uitlaatpijp

Totalereductie t r f5r51

OMSCHRIJVING BROM F IETS

type 5t?-O!

lero mn}.

type866-!O

type t/1o/s2a
'lOrO mm. P

1615 mrn.0
1610 rnm.p

45SO **2
BoysEn

9610 mm.p
A4 mrn.p
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type §l ,741

Bandenmaat van het aangedreven wiel 2Í§ r ?t71'

Een krukasomwenteling komt overeen met 112 mrn. verplaatsing aan de

wielomtrek (gerekend met een belaste bandenstraal van277 mm. )

Dit type is {lËt op snelheid gekeurd en vertoont de volgende afwijkingen

t. o. v. het eerder gekeurde type 51?-O5

lfou6evoerid sorèt een carburat€ur t3rpe t/fo/Sao.
!f,oegeroagÈ wordt een ultlaatgelul,d,denpen ttrrpe §.X. 5T41. 0, í'/) )l

I

De invloed van deze afwijkingen zal zrin: geoa rerbogl§6 vaa snclhsltl

Deze afwijkingen geven geGa aanleiding tot een aparte keuring vsnB8cr-
lere exemplaren.

S"Ëf"d$$ffiirfo"*per: 
C€B§at€61d rord,t o.a aan§ul6asruladeaper van het faïrrJ,-
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INSTIÏUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTAAT GELUIDMETING EN BEOORDELING

Datum meting 25 febrnafl 1969 Rapport nr. 8128/2 , _ "

Fabrikaat uitlaatgeluiddemper Soyeea Type §.f,. 5'145 { {/J ffV
Tek. nr.
Frame nr. 560266,
I\llotor nr. ,7A4664

windrichting t. o. v. het meettraject
Montage : rechts/lltxXs
Meetplaats: D
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dB"
fI

dB
.̂f\

dBe
dBÂ
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Gerekend moet worden met een maximum geluidsterkte van

De gestrekte lengte van de uitlaatbocht bedraagt 640 rnm

De uitlaatgeluiddemper is uitgevoerd met een ingelaste buis van

De uitlaatbocht- en demper vormen wel!ffit één geheel.

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

d

De uitlaatgeluiddemper was in overeenstemr-ning met de ingele-
verde tekeningen en omschrijvingen.

Opmerkingen
5.1.


