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Fabrikaat br.omfiets
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'fype aanduiding van de gekeurde bromfietsen: 5n7*93

1'ype aanduiding van de biromfietsen, welke volgens de administratieve bepa-
lingen hiermee overeenstemmen en als zodanig tevens beschouwd kunnen $,or-
den als zijrrde gekeurci:

Keuring uitgevoerd in opdracht van:Ïktor ?ierctnrr Ïï.$as $ea Ëa*'gr

Aanvrage tot keuring ontvangen op :ïS ele*enhex 19Ss

Steekproef genomen :§-

Bijzonderheden:

f'*"
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RAI.TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMiDDELEN

OMSCHRIJVING BROMFIETS

Fabrikaat bromfiets EdntlaBp

koker (gegpteu alumintua)

type 5Ll-25

type e66'70

type tltzltgz

Uitvoering frame

Wielbasis L245

Fabrikaat motor Z§nd,aBp

Fabrikaat carburateur SLag

Doorlaat
Diameter gasschuif
Afmetingen aanzuigbuis

Oppervlakte luchtfilter
Fabrikaat uitlaatgeluiddemper
Diameter uitlaatkanaal
Diameter uitiaatpijp

mm

@ z2
16

16

L-
t
,
,

mm.
mm.
mm.

2mm

mm.
mm.

0

5

o

fi

0

fi

fi

I

type ffi 599

Totale reductie 15151 : 1
Bandenmaat van het aangedreven wiel 21r z ?r'lïe
Een krukasomrri/enteling komt overeen met 1,12 rnm. verplaatsing aan de

wielomtrek (gerekend met een belaste bandenstraal van277 mm. )

Dit type is t'G op snelheid gekeurd ffilerr@@:tr€lr't
tEr§c]ctE@ffi@

B:ffiM}B :

@etrre.EË g!E§4e

rËXre IIFflEY.BE.

Aan zu i gge rui s d em pe r : ffi:ïiffi f rffi ïHn"iï*ï*ïiiï:ïi:ïffiïÏI: ;ffi *:-
auÍggarníedo:rperhuÍs 1e voorzíen va.n aea pap3.erea
f,l.Iteroleoento ïn het d.exsoL ran }ret hule iE d,e
luobttoeyoeropeËi:rgr iaangebïechtr Doorlaat 12 no f .
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RAI-TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

OMSCHRIJVING MOTOR VOLGENS CONTROLE -ONDER ZOEK

Fabrikaat motor E§ndagry type: !§$*fS Motor no. I?08339
Rapport no.gI04A

Twee/*ris-takt,e

Zuigermiddellijn
Zuigerslag
Cilindèrinhoud
Drij fstanglengte

Compressieverhouding 1 f 8r?

Fabrikaat ontstekinglOo*h type: Q"f!§.!e4"O$
Voorontsteking 1r9 mrn= 22 o krukhoek b. d. p.
'Warrntegraad bouBie 175

39eS

41!E
49t93
85r0

**. (boogto 5S ul

C

mrTl.

ce.

mm.

Opp. inlaatpoort
C)pp. spoelpoorten
Opp. ui.tlaatpoort

Inlaatpoort&p opent

sluit
Spoelpoort opent

sluit
Uitlaatpoort$§;kp opent

sluit

2 -.mm-, hiervan blijft,
r:lm ,hiervan h1-ijft

2 -.mrn-, hiervan blijft

* % ongeopend

n /o ongeoPend

.* % ongeopend

e59

3c?
ISL

--

-
E

2mm=,
mm=

2rnrrl =

C

)ror5 ÏÏ: = 
54o a51

)6,e5 ïï: = 

l4o ro'
.-o *^1

)9r6 mm' = E;l )v
mm. =

o .troot b. d. p.
o ,r* b. d. p.
o .troo" o. d. p.
o ,r" o. d. p.
o

voor o. d. p.
oot o.d.p.

Reductie krukas tot uitgaand kettingwiel; 1 f 4rX6 (ge Verea.)

De motor stemt overeen met de tekeningen en opgaven.

Opmerkingen

SlarI.l



R.AI.IN
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORÏMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE NIETINGEN EN BEOORDELING

@

Datum meting 15 Jonrrerr, 1969
Fabrikaat bromfiets &nilapSl
Fabrikaat motor ffiUàapp

Mengverhouding I t 85

Sproeier ï8
Bandenmaat voor 81il X ?.?5i
max. middelLijn 580 *rn. 

)
)

max. breedte 79, rnm. )

Bandenmaat achterglÉ X er,ï1:
max. middellijn 590 mm.

max. breedte ?A mm
Reductie motor tot achterwiel

Gemeten maximale snelheid

Laboratoriumatmosfeer X9

Type §[?-9,
Type A65-?0

Naaldstand IEI

Bandenspanning -ir ato

Bandenspanning ato

Rapportnr .gl;§4l7.
Frarne nr. 56§gXI?
Motor "".r?SOa4l.

É

11 41 1 , 3t7*

m/min. 39166 km/uur bii + S$AO omw/min.

mmHg 52, % vochtigheid

66r

"c ?60

o
Gerekend moet worden met een maximum snelheid var, 79rT km/uur.

De bromfiets enmotor \À/'aren

keningen en omschrijvingen.
inovereenstemming met de ingeleverde te-

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

Opmerkingen:

ElE.4.I
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RAI-TNO
INSTITUUï VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

q

€h

Datum meting 1O Jaauerl 1969

Fabrikaatbromfiets XflndapSr
Fabrikaat motor Etbéapp

Menguerhouding

Sproeier ?8

Bandenmaat voor
max. mÍddeI1ijn

max. breeCte

Lr85

Bandenmaat achter ?1r x ?1754

max. midciellijn S00 mm. )
)

max. breedte Tg, mrn. i
Reductie rnotor tot achterwiel :,3

Type 51?-At
Type 366-?0

Naaldstand 13Í

Bandenspanning ..r ato

Bandenspanning i- ato

T 3e?2

Rapportnr. gX0d/1
Frame nr. 55i§158
Motor nr. 3?Sgí139

EIF r ?*?9r

5SO *t'' 
i

7A, rnm' )

41

Gemeten maximale snelheid

Laboratoriumatmosfeer el

rnf rnin. 4SrO? km./uurbij+5?55 omw/min.

mmHg # {o vochtigheid

66?
oc 

?66

Gerekend moet worden met een maxirnum snelheid van 40flkm/uur.

De brornfiets en motor \Maren

keningen en omschrijvingen.
inovereenstemming met de ingeleverde te-

i,

4

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

Opmerkingen:

Blsn4r0



RAI-TNO
INSTITUUÏ VOOR WEGÏRANSPORÏMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Datum meti.ng ll d,e*emb€r lg6g
Fabrikaat brornfiets LSnJ,egl
Fabrikaat motor Eind,+5lp

Mengverhouding 1 I A5
Sproeier 

?S

Bandenmaat voor 81il * ?.?5Ë
max. middellijn 5gO mrn. 

l
max. breedte ?Z mm. )

Bandenmaat achternln x E.?5o
max. middellijn gS* mm.

max. breedte ?g mm.
Reductie motor tot achterwiel 11 t 4l

Type

Type s,66-?.a

Naaldstand §T

Bandenspanning ato

Bandenspanning ato

T

A1?-2,

Rapportnr.gm4/f
Frame ""'56ost4r
Motor "t'xssa4a

fl

F.
t

Gemeten maximale snelheid

Laboratoriurnatmosfeer ?t

3a7"2

6?5 mfmin.4Or50 km/uurbijEOe* omrv/min.

C ?6f mm}{g 49 fo vochtigheido

Gerekend moet worden met een maximum snelheid r"r 4Or5 km/uul'.

De bromfiets enmotor waren
keníngen en ornschrijvingen.

inovereenstemming met de ingeleverde te-

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

Opmerkingen:

Blsc4r§
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RAI-TNO
INSTIIUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTAAT GELUIDMETING EN BEOORDELING

L
?o

?0

?o

?o

7§

7a

@

Datum meting É§ tanuect 1969
Fabrikaat uitlaatgeluiddemper EOyAgA

Montage : rechts/@
Nleetplaats:

Rapport nr. g}0{lf
rype yB sgg
Tek. nr.
Frame nr.56C.333?

À,{otor "". }?Cle41
windrichting t. o. v. het meettraject

1e versnelling A
A

A

'A

A
A

2e versnelling

1e versnelling ?A

?o

2e versnelling 7A

?0

3e versnelling 70

?o

dBnö
dB

-̂6.

dB
f̂I

dBn
^

dB
-̂6-

dBÂ

dB

dB

dB

dB

dB
dB

3e versnelling

<_ rijrichting meettraject rijrichting 
->

e

dB
-̂ft

dB.A
dBe
dBa

dBÂ
dBn

?L

1e versnelling 70
AAÍv

2e versnelling W
7o

3e versnelling ?O

?0

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

Gerekend moet worden met een maximum geluidsterkie van ?§ dBA

De gestrekte lengte van de uitlaatbocht bedraagt 680 mm.

?s
?o

?s
?0

?0

7o

dB
}̂I

dB.A
dBÂ
dB.A
dB-A
dB.A

De uitlaatgeluiddemper is uitgevoerd met een ingelaste buis van

De uitlaatbocht- en demper vormen we§&rcn één geheel.

De uitlaatgeluiddemper was
ve1§e tekeningen en ornschrijvÍngen

in overeenstemming met de ingele-

De volgende afwijkingen t. o. v
gec onstatee rd/ gemeid:

§ mm.

.$

Opmerkingen:

de ingeleverde bescheiden zijn

§[a.5"1



RAI.TNO
INSÏIÏUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METiNGEN EN BEOORDELING

Grootste breedte bromfietsr 6O

e Kr:achtoverbrenging tussen motor en wielen op
eenvoudige wijze blijvend te ontkoppelen ? :

cm

Eventuele opmerkinge4 besturing: GËm
Be1 duidelijk hoorbaar op 25 rn afstand:

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

Trekkracht van de motor eenvoudig te regelen
aan stuur ? :

ja/rum

3a§eua

ja/neen

jalm

jalffir
. ,wrg
JalneeÉ
jalffir

ja/mffi

jalficër$

jaltmx

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

t:romel,roo
troaaelrea

.3

fog n/eeo.'
1.6$ x 60 ta
op àat ïroora3**tbord

t Koplamp(en).
Lichtbundel volcloende naar beneden gericht ?

Verstelbaar ? :

Eén koplamp ? :

Achterspatbord(en) over een afstand van 50
van onderkant helder wit.
Achterlicht(en) :

Voorzien van een rijkskeurmerk ? :

Maximum 60 cm boven rvegdek op witte
gedeelte van spatbord ? :

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

crr1

Opmerkingen: 6§m

8[s*6rl
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RAI-TNO
INSTIÏUUÏ VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

BEPALING VAN DE TOELATINGSTERMIJN

De op de testbank gemeten maximale waarden zijn

Frame no.56S81I? Motor no.3?0gà41 (zie b1ad4"1 )5gr'l t<m/rr (pt<)

Frame no. §608L§$ Motor no.5i0$?§í (zie b1a-d4.g )40rl km/h (pk)

e Frame no.56ggl43. Motor n".I?OSA4S (zie b1ad4.1 )4Or5 km/h (pk)

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

- - Frame no Motor no (zie blad ) km/h (pk)

Frame no Motor no. (zie blad ) km/f, (pt)

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

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

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

Frame no. Motor no. (zie blad ) knr/t tpt )

40rl tm/h.

Het aantai gemeten bromfietsen \/aarover de toelatingstermijn is bepaald bedraagt:

, exemplaren.

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

termijn t;| maanden.( C{-.trr}6}

RAï - TNO Instituut voor
wegt, sportmicideien

Voor reclamedoeleinden mag de naam ven het RAI-TNO lnsliluut en/oí dit ra
(he»ii gedeelteliik oí in ziin geheel) alleen na schriíreliike loestemíning worden

Aanvragen om advies worden allaen behandeld op voorwaorde, dal de aanvrager aÍsrand doet

e

De gemiddelde maximum snelheid bedraagt

ieder rechi op aansprakciijkstelling lerzake van de inhor.rd van liel le gever 9f gegeven advies.

direc

tsLao?rf


