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INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN TNO

(INSTITUTE FOR ROAD VEHICLES TNO)

RAPPORT BROMF'I ETSKEIIRING

l-abrikaat bromfiets: Ztindapp Werke GmbH, Miinchen

Handelsaanduicling: Ziind.app

Type aanduiding van de gekeurde bromfietsen: 517-j4
Type aanduiding van de bromfietsen, welke volgqns de administratieve bepa-
Iingen hiermee. overeenstemmen en als zodanig tevens beschouwd kunnen wor-
den als zijnde gekeurd:

Keuring uitgevoerd in opdracht van:RÍe&€rs&Ë. 3.Y.1 0irschot
Aanvrage tot keuring ontvangen op :nakeuringl

Steekproef genomen :2A Novenber 1pl6

Bijzonderheden: gs1 importeurschap vnLn de Ztind.app bromfietsen is over-
g:egaan van Motor Horcuur N.Y. r }en I{aag naar

Riemersma B.Y.
nen l{euve1 3
0irschot,

Yoor opm. I uitlaatgeluiddemPer
carbu.rateur èn aanzuig:buisr aie
b)z. B 2f1

Toelatingsno.

Rapportno.

Opgesteld door

Gezien

Afdeling

B 1125

1 12r/ 1

C.P.J. Heensker

Datum ]0 Maart 1976

Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgwers worden slechts uitgwoerd op voorwaarde, dat de opdrachtgever afstend doet van iedar
recht op aansprakelijkstelling en zich verplicht tot vriiwaring voor iedere aansprakeliikheid iegens derden, één en ander behalveiindien en

vooÍ zover gnove schuld en/of opzet worden/wordt aangetoond.

Uitgebrachte rapporten nrcgen slechts rarcordelijk en in hun geheel met bronvermelding worden gepubliceerd, Voor reclame mqg de naam

van TNO en/of een uitgebracht rapport alleen na schrilteliike toestemming worden gebruikt
Blz.Bl/.1

: ïrr P. [iedema
: Keuringen

§



LM
ONISCHRIJViNG BROM F IETS

Fabrikaat bromfiets Ziind.app

tlitvoering frame koker - buis

Wielbasis IZTO mm

Fabrikaat motor Ziindapp

Fabrikaat carburateur Bing
Doorlaat 1010 mm p

Diameter gasschuif 1615 mm p

Afmetingen aanzuigbuis 1115 mm É

Oppervlakte luchtfilter **2
Fabrikaat uitlaatgeluiddemper Ziindapp

Diameter uitlaatkanaal , 26 mm p

Diameter uitlaatpijp Z1r5 mm É

Totale reductie 1 : 15 r\t
Randenmaat van het aangedreven wiel 211' x Zr\J"

t.ype ,17 -54

Een krukasomwenteling komt overeen met112 mm verplaatsing aan de

wielomtrek (gerekend met een belaste bandenstraal van2T? mm )

Dit type is atd op snelheid gekeurd en vertoont de volgende afwijkingen
t. o. v. het eerder gekeurde type
Gemonteerd r,rord.t een carburateur type 1/lo/120 i.p.v. l/lz/ziz.
Genonteerd. word.t een uj.tlaatgeluid.demper volgens Ziindapp tek.no.
517-22-660- i.p.v. Boysen Llpe 599.
Dianeter aanzuÍ.gbuis gewijzigd van 16 na $ in 11rJ ma fi.

De invloed van deze afwijkingen zal zijngeen verhoging van snelheid en,/of ge-
Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot een aparte keuring van Luid

meerdere exemPlaren.
Aanzuiggeruisdemper: Ie carburateur i-s d.il.v. een rubberslang aangesloten

op de aanzuiggeruisdexaper d.ie in het fra,nne ís beves-
tigd.
Tek.no. aanzuiggeruisdenper rlT -1O-8O1-1r.

type2TB-12

typel/1ol1za

papierfilter
t-spartek. n o,517 -22-66A

Blt-. B2l.q



!m
OMSCHRIJVING MOTOR VOLGENS CONTROLE.ONDER ZOEjr'

Fabrikaatmotor Ztindapp type: 278-12 Motor no.

Rapport no.
1885453
1125/5

U

Twee/xim-takt
Zuigermiddellijn
Zuigermantellengte
Zuigerslag
Cilinderinhoud
Drijfstanglengte
Compressieverhouding

Fabrikaat ontsteking
Voorontsteking
Warmtegraad bougie

Opp. inlaatpoort
Opp. spoelpoorten
Opp. uitlaatpoort

Inlaatpoort/kffiF opent

sluit
Spoelpoort opent

sluit
Uitlaatpoortr$**n opent

sluit

mm.

mm.
mm.
cc.

mm.
I

mm. =

mm. = 51'70"

ïï: = 52,68o

mm' = 
6514zo

mm. =

ffiffi2, hiervan blijft
nn2,hiervan blijft 27
**2, hiervan blijft

/o ongeopend

9 flo ongeopend

- % ongeopend

19 rA

50

41 rB
49 19

91ra
7 r65

Bosch

212
175

275

,00
185

10, 1

6r7

10 12

type: A 212 122 A26
hfr= 2 1r97o krukhoek b.d.p

)
o

(o

o
(o

o
(o

,
mm- =

zmm=
mm 2

voor b. d. p

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

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

na o.d.p

)

)

Reductie krukas tot uitgaand kettingwiel: 1 z er166 (5e versn.)

De motor stemt overeen met de tekeningen en opgaven.

Opmerkingen:

Brz. B3l .1 .



rm
RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Datum meting 1B Febnrarl 1976
Fabrikaat bromfi
Fabrikaat -o,o,^ 

"'" ziindaPP

Ztindapp
Type

Type
517-54
278-32

Rapportnr.
Frame nr.
Motor nr.

1125/3

5867111

3885453

max. middellijn

max. breedte
580 mm

72 mm

Mengverhouding 1 : 25
Sproeier 60

Bandenmaat voor. 21n x 2t75,,

Naaldstand 11

Bandenspanning 1rZ ato

Bandenspanning 2re ato

)

)

)

L Bandenmaat achter 2Jn x Zt
max. middellijn 5g0 mm
max. breedte 7A mm
Reductie motor tot achterwiel

Gemeten maximale snelheid

Laboratoriumatmosfeer 
21

m/min. 39106 lo/h bij + Sgoo omw/min.

75"
)

)

)

11

65t

41 1:3171

oc
/61 mmHg 31 % vochtigheid

Gerekend moet worden met een maximum snelheid van :59t1 Xmlh.

De bromfiets en motor waren inovereenstemming met de ingeleverde te-keningen en omschrijvingen

"x r;:";tïi'ftngent' o' v' de ingeleverde bescheiden zijnqgnooro*atemrdfgemeld:

Opmerkingen

Brz. 84/.1 .



LM
RESULTAAT GELUIDMETING EN BEOORDELING

Datum meting 20 Februari 1976
Fabrikaat uitlaatgeluiddemper Ziindapp

Montage : rechts/ftinhs
Meetplaats:

)o r v€rsneliing

Rapport nr.
Type

Tek. nr.
Frame nr.
I\tlotor nr.

windrichting t. o. v

1 125/ 1

517-22-660
5867115

188545)
het meettraject

!o o V€rSrlelling

71

71

75

71

dBa
dBÂ

dBÂ
dB-A

71

73

75

71

dB

dB

dB

dB

! . versnelling

A . versnelling

A
A

A
A

\-

<._ rijrichting meettraject rijrichting --+

3.. versnelling

f'. versnelling

7'
7'

71

7'

dB

dB

dB

dB

73

73

t)
71

dBe
dBe

dB.A
dBa

A
A

A

A

5. . versnelling

2. versnelling

Maximum voortgebrachte geluitlniveau, gemeten op 50 cn afstand,z )e ffi.A.

Gerekend moet worden met een maximum geluidsterkte van 71

De gestrekte lengte van de uitlaatbocht bedraagt 5AO mm.

De uitlaatgeluiddemper is uitgevoerd met een ingelaste buis van

De uttlaatbocht- en demper vormen xmlk/niet één geheel.

De uitlaatgeluiddemper was
verde tekeningen en omschrijvingen

in overeenstemming met de ingele-

dBA

mm.

De volgende afwijkingen t. o. v. de ingeleverde bescheiden zijn
gesp;à§*sbmd/gemeld: zLe bl-z. g à/l

Opmerkingen:

Blz. B5/... 1



rm
RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEQORDELING

Grootste breedte bromfiets: 60 cm

Eventueleopmerkingenbesturing: 
geeïr

Bel duidelijk hoorbaar op 2b m afstand:

Krachtoverbrenqing. tussen motor en wielen ooeenvoudige wij zà uii;"u-"Jï" ;;ï;pp:ilr;ïl ",
Bij voorwielaandrijving blokkering van wieluitgestoten bij ptotË"riïg" 

"ïir"tàïo moto" z ,

ïf|ffi:ï,rrn de motor eenvoudig te regeten

: trommelrern

: trommelrem
: Br 08 */ *.c?
:160 x60mn
: op het voorspatbord.

ja/neenc

ja/rrowr

ja/neen

ja/wx

jafrreen
jarhecrr
jaÉnepx,

ja/naerr

ja/rrwx

ja/neorr

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

Koplamp(en).
Lichtbundel voldoende naar beneden gericht ? :Verstelbaar ? :

Eén koplamp ?:

3^cfterfnltbord(en) over een afstand vanvan onderkant helder wit.
Achterlicht(en) :

Voorzien van een rijkskeurmerk ? :

Maximum 60 cm boven wegdek op wittegedeelte van spatbord ?: o---- -t
Voldaan aan de eis, dat niet meer verlichting
..^":I"?Íg m^ag zijn, dan 

";;;;-;;;reven oftoegestaan ? :

39 cm

Opmerkingen

rh.3[,l..1



ïrm
BEPALING VAN DE TOELATINGSTERMIJN

De op de testbank gemeten maximale waarden zijn:

repport 1125/1
Frame no. 5TO3O19 Motor no. Xg421j (zie blad 4.1\ 4OrB km/h (pk)

Frame no. 5714800 Motor no. 18O4O3A (zie btad 4.Zl 4014 km/h (pk)

Frame no. 5714789 Motor no. ,804184

rapport 1125/2
Frame no' 57z43g} Motor "o' 1alo519

raorort 112\/7
Frame """ >ue1113 Motor no' 

SBB14,J

Frame no. Motor no.

(zie btad 4.3) 4Ar4 tm/tr 1pt<1

(zie blad 
4. t ) 4or, km/tr (pt<)

lzie blad 
o. 1 

) lgrt 
k*/h (pt)

(zie blad ) t<m/t (pt)

(zie blad ) km/h (pk)

(zie blad ) tm/h (pk)

(zie blad ) t<m/tr (pt)

(zie blad ) t<m/tr (pt )

Frame no.

Frame no.

Frame no

Frame no

Motor no.

Motor no

Motor no.

Motor no

De gemiddelde maximum snelheid bedraagt: 4Oi4 km/h.

Het aantal gemeten bromfietsen waarover de toelatingstermijn is bepaald bedraagt

! exemplaren.

Uit de volgens de keuringsvoorschriften gevolgde methode, bedraagt de toelatings-
termijn 12 maandén. (« = 1r28S)

Opmerkingen

Blz. B 7 l1


