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VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN TNO
(INSTITUTË FOR ROAD VEHICLES TNO)

RAPPORT BROMF- I ETSK EIIRING

Fabrikaat bromfiets: fifind,app-Uerks GabI$ Ffieolea

Handelsaanduicling: Egnde.Bp 3 
"n' 

'

Type aanduiding van de gekeur:de bromfietsen: 5\l*25
Type aanduiding van de bromfietsen, welke volgens de administratieve bepa-
lingen hiermee overeensterrrmen en a1s zodanig tevens beschouvrd kunnen rÀ'ol'-
den als zijnde gekeurd:

@

Keuring uitgevoerd in opdracht van:

Aanvrage tot keuring ontvangen op:
Steekproef genomen i

&tor Blerretner Il.Yr r 3§a Ïhesl
n*.ker:rrqE
6 f,ebru.§"rt XS?O

Bijzonder"heden:1'c+tr ope* C.rtdfets§g ÈrI Bu§,Ssr *ís &lse §r3s

Toelatingsno.
Rapportno.
Opg'esteld door

Afdeling

I)atum

ffi

'B 9104
'Ëxo473
tCrJ Eee*r'lkor-b

'§rtg.kaurS*g*n

' o**:t §$?s

ffi"$s \ \



L@

L

(_

INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN TNO
(TNSTTTUTE FOH ROAD VEHTCLES TNO)

OMSCHRIJVING BROMFIETS

Fabrikaat bromfiets E8ni!,ai:p t.ype 5I'l-È'}1

Uitvoering frame kokgs

\Mielbasis fA50 mm.

Fabrikaat motor Sfirdapp type t'6$*?0

Fabrikaat carburateur 3ÍnS type {ZAiZgZ,
Doorlaat ler0 mm. P

Diarneter gasschuif 1613 mrn. p

Afmetingen aanzuigbuis 1610 ^ rfi
Oppervlakte luchtfilter m mm-
Fabrikaat uitlaatgeluiddemper Soynou type Fts 599

Diameter uitlaatkanaal A6 mm. P

Diameter uitlaatpijp e3 mm. É

Totale reductie L : 15151

Bandenmaat van het aangedreven wiel ?IrÍ x 2.75"
Een krukasomwenteling komt overeen met i.12 mm. verplaatsing aan de

wielomtrek (gerekend met een belaste bandenstraal van flJlmm. )

Dit type is qret op snelheid gekeurd en vertoont de volgende afwijkingen

t. o. v. het eerder gekeurde type
Sc:cnt*erd i.s ecn dri.Jisi;rïr# ilst ëexl 3.ett*?ts v*n gL r.E] trpoY. 83 m.
Llse'r ::uii*rg*ir i$ cF :I4 ii: v;:.:iaf de o*aer'lie§t rralr Ce ruí5or 6€rïetocl
lrprlír }i,i i;irr

., De invloed van deze afwijkingen za1 zijn: esËn vgrireg:íxg rre,n anelàold
Deze af',vijkingen geven g€8u aanleiding tot een aparte keuring van

§esrë€reexemplaren.
Aanzuiggeruisdemper: Gmonteoatl sodt ssn Eilnxr3"f.gg§rrrÍcd.eÉï)gf 94,$ h§t
fabrltraat Ëf,ndairpp tols. arn 51?-LO-3S4.12t lis:c. s,atlsï.rífi$eruàed,eapor-
buJ.s Lc vooruÉeo rmr eon p;lp*,ero* fi].toreLei:st1t" In I:et dokaoL vaa
tiet hu5.o íe ile i''rabttsevocropons,rg rririasstrrachtr Doorls,et 38 ua p.

&[Er0rL
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INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTfuJ}IDDELEN TNO

(INSTITUTE FOR ROAD VEHICLES TNO)

OMSCHRIJVING MOTOR VOLGENS CONTROLE-ONDER ZOEK

Fabrikaat motor I§3ÉopB type: 866-?§ Motor no. 3?53SO4
Rapport no. Ë1C1./3

Twee@r-takt
Zuigermiddellijn
Zuigerslag
Cilinderinhoud
Drijfstanglengte
Compressieverhouding t f 8tI

Fabrikaat ontsteking Soaeh type: OrE72.72A"M6

Voorontsteking 3lÍ
'Warmtegraad bougie [f§

§,:?, 
o krukhoek b. d. p.

2 -.mm-,hiervan blijft E
2..mm-, hiervan blijft '-r,

mm", hiervan blijft --

39r0
4lr8
49r9
91rO

mm. (hooeËe culgee 50 m)

@-

&

Opp. inlaatpoort
Opp. spoelpoorten

Opp. uitJ.aatpoort

87a

7í)O
1gö

mm.
cc.
rnm.

mm=

rnm. =

rnm. =

mm. =

mrrl. =

mm. =

mm. =

15 {orroo"b.d.p.
o ,r* b. d.p.

46 (ovoor..1.o.
na o. d.p.

o
58 ( voor o.d.P.

o ,r" o. d. p.

fo ongeopend

{o ongeopend
o/o ongeopend

2mm=
2mm=
2mm=

Irg

Ët

rËal

rnlaatpoort/q 
ïjlrlgrrt

Spoelpoor, 
:ffibgrgr

UitlaatpoorflX@
li,"ib,e

Reductie krukas tot uitgaand kettingwiel: I ! 4116 (3e voro:1.)

De motor stemt aigt overeen rnet de tekeningen en opgaven.

opmerkingen: Yoor opsr ErÍ6§r ffi &rlrfats§6 sLE blÉr 2rlr

I
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I
I
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INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN TNO
(INSTTTUTE FOR ROAD VEHTCLES TNO)

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

6_

p
b-

Datum meting E ai:rlI 19?O

Fabrikaat bromfiets :ir"!:3app

Fabrikaat motor f-f,nd,*,§r51

Bandenmaat achter 21tf x 2.175*

max. middellijn 5S'S mnr. )

)
max. breedte 7?, mm. )

Reductie motor tot achterwiel 11

Pr 
- 

,a-'I'ype ;'l.í'éU
Type "Sfpï§

Naaldstand §Íi

Bandenspanning A& ato

Bandenspanning Ër0 ato

1 z 3t7*

m/min..i;$p0E
,Àmmllg Íid

Rapportnr 93.*:rt7
Frame nr.!írlJ,Jï
Motor nr.E?i1-i,!Jaí"J--.'

A*l

Gemeten maximale snelheid

Laboratoriumatmosfee r 2t

66{,

oc 
T6E

km/uur bÍj +ri]65 omw/min

/o vochtigheid

Gerekend moet worden met een maximum snelheid van"|.31X km/uur.

Debromfiets enmotor ïvaren ÍtÍ,ët inovereenstemming met de ingeleverde te-
keningen en omschrijvingen.

De volgende afwijkingen t. o. v. de ingeleverde beseheiden zijn$ëëffi§t§f,dEid/gemeld
ale b1u. 2r3,c

Oprnerkingen:

83.r.4'3r

Mengverhouding I g à5

Sproeier TS

Bandenmaat voor ËL" x ?.ï5s
rnax. middellijn 530 ,rrrrr. 

I
è^I

max. breedte t" mm. )
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1e versnelling

&. 2e versnelling

3e versnelling
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INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTruIIDDELEN TNO

(TNSTTTUTE FOH ROAD VEHTCLES TNO)

RESULTAAT GELUIDMETING EN BEOORDELING

Datum n-eting $ eprll 19?0 Rapport nr. 9104/5

Fabrikaat uitlaatgeluidclemper lopseA Type :i3 599
Tek. nr.
Frame nr. l&57t*32

Montage : rechts/ffi N4otor nr. 5?51$*.$
Meetplaats: lï windrichting t. o. v' het meettraject

,lt

72

'ï3,

7s.

dB-A
dBa

dB
f̂\

dB.A
dBÂ
dB.A

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

ït
?3"

?x

?e

dBa
dB.

-fr

dBn
tt

dB
f̂t

dBe
dB.A

<_ rijrichting meettraject rijrichting ----p

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

dBÂ
dBR

'Ía dBe

72 dBe

73, dBe

?e dBe6-

Gerekend moet worden met een maximum geluidsterkte van 12 dBe

De gestrekte lengte van rle uitlaatbocht bedraagt 6É0 rnm.

De uitlaatgeluiddemper is uitgevoerd met een ingelaste buis van lrn mm.

De uitlaatbocht- en demper vormen wel/niet één geheel.

De uitiaatgeluiddemper was
verde tekeningen en omschrijvingen

in overeenstemming met de ingele-

De volgende afwijkingen t. o. v. de ingeleverde bescheiden zijn
gec onstatee rd / gemeld ;

Opmerkingen li1t *5 cir

dBÂ
dBe

?L dBe

7z dBe

?i dBa

?2. dBe



LM
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTIMIDDELEN TNO

(INSTITUTE FOR ROAD VEHICLES TNO)

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Grootste breedte bromfiets: 6O clrr

Eventuele opmerkingen besturing: 6eo§
Bel duidelijk hoorbaar op 25 rn afstand:

&

&

Krachtoverbrenging tussen motor en wielen op
eenvoudige r,t,ijze blijvend te ontkoppelen ? :

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

Trekkracht van de motor eenvoudig te regelen
aan stuur ?:

ja/twsc

ja/rmeml

ja/neen

j"/ry*e*l

j"/,rsge
ja/ry,99.1k

j"/ffi€&

jalrw.

j"/ryseft

j"/nese

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

è=ouneLrsa

tru-::nelrex:
.4

3r2 ufcec.*
16O = 6O urr

§p hst YoorrrpetBoed

Koplamp(en).
Lichtbundel voldoende naar beneden gericht ?

Verstelbaar ? :

Eén koplamp ? :

Achterspatbord(en) over een afstand van 5S
van onderkant helder wit.
Achterlicht(en) :

Voorzien van een rijkskeurmerk ? :

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

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

cm

Opmerkingen: §eell §14.6.1"



LM
INSTITUUT VOOR WEGTRA${SPORTNf,IDDELEN TNO

(tNSTTTUïE FOR ROAD VEHTCLES TNO)

BEPALING VAN DE TOELATINGSTERMIJN

De op de testbank gemeten maximale waarden zijn:
Ë*pport 910,#1

Frame no. ,6fii;Li? Motor *o.5?C*9,13

Frame no. 56031rfl Motor no. ifC't3§g

Frame no. ,60§141 Motor no. ]J062.{S

Motor no.

N{otor no.3?2}099

Motor no.

Motor no.}?iXgfi4

Motor no

Motor no

Motor no

(zie blad,r r, rÈ.J,

(zie blad{r?

(zie b1ad4.5

(zie blad

(zie b1ad4r1

(zie blad

(zie b1a{6.3

(zie blad

(zie blad

(zie blad

tm/rr (pt<)

tm/rr (pt<)

tm/rr (pt)

km/h (pk)

tm/tr (pt<)

tm/rr (pt<)

tm/rr (pt<)

Irm/h {pk)

krn/h (pk)

tmlrr (pt<)

)5,,?

)rn"1

)4*r5

\

)/'nr4

)

)4ort

)

)

)

&

&

Frame no.
§*pp*rt 9w4l?

Frame no. 1§?.4725

Frarne nc.
lt*p3rort §ffië,ll

Fra.me no. 5{ri7lr}E

Frame no

Frarne no

Frarne no

De gemiddelde maximum snelheid bedraagt: 4§t7 km/h.

Het aantal gemeten bromfietsen waarover de toelatingstermijn is bepaald bedraagt:
ï1,$f exemplaren.

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

termijn g maanden. (o(*LrX6)

:mEÍ - TNO Instituut voor
wegtran

De eur

il't a E? I*r+&6 { a.+o


