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RAI.TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RAPPORT BROMFIETSKEURING

Fabrikaat bromíiets : ?ifuilcgp §erkg í[rn.b.Br - M&chaa.

liandelsaanduiding : gfindCpp - Coabl,'eÈtO

Type aanduiding van de gekeurde bromfietsen: !1! - 006

Type aanduiding van de bromfietsen, welke volgens de administratieve bepalingen

hiermee o.'utu"rrrru*Àu,' en a1s zodanig tevenJ beschouwd kunnen u'orden als

zijnde gekeurd:$

Keuring uitgevoerd in opdracht van:

Aanvrage tot keuring ontvangen oP :

Steekproef genomen :

llotor Àlercuut §.T. - }en Saagr

reecatrole

2§ Jrilà I9S4

Bijzonderheden: De opp. der lmorie* I's gevlieise (aie bla.3.llo

p

Toelatingsno. t 2§29

Rapportno. I e§29/3

Opgesteld door : Bsj'cd,e LrJBd.O

Afdeling
Datum

: §aett€sho, lab,
: 8opè€ríbsr 4964"

b1a.l.l
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t
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IN STITU Uï VOOR WE GÏRAN S P O RTM ID D E LE N

oMscHRrJ VIIVG BROMF rE TS

Fabrikaat bromfiets Utindag5r tyPe 515 - 0O6

Uitvoering frame bula

l{ielbasis 1220 mm.

Fabrikaat rnotor Z&ilegp tyPe 266 - Ol0

Fabricaat carburateur Blng tyPe t/*/ga
Doorlaat 10 rt:rn.O

Diameter gasschuiÍ 1615 rnrn.d

Afmetingen aanzuigbuis 12 mm.

Oppervlakte luchtíilter 45SO tr*2
Fabrikaat uitlaatgeluiddernper Boysa tyPe tr 3i'
Diarneter uitlaatkanaal 21 rnrn.A

Diarneter uitlaatpijp 24 mm.O

TotaLe reductie I I 15153 :

Bandenmaat van het aangedreven wiel 23É x ?t5go

Een krukasornwenteling kornt overeen met 1?1 rnm. verplaatsing aan

de wielomtrek (gerekend met een belaste bandenstraal van!!$ rnrn. )

Dit type is fi'r§ op snelheid gekeurd en vertoont de volgende afwijkingen
t.o,v. h$Ëd8Ëeurde tyRe: 5t5.Oo6 r De oppr cler poorten l,s gedjzfgÉ. (sle b12.3.1)

De invloed van deze afwijkingen zal zijn: geea *erhoglng van do eaelhelrt
Oprhfnga Oe oppewlektc ran hst luchtf,iltor wordt bepcald door rier gobÖgen recht-

hookige vloidrenl die op de buitenontrok rua het cirkelvotmige filterelemeat
tlc lucbtdoorl.a,at bepaa3.dr Deze vlakken aijn 25 mt breed an habbm eoar

hoorde lr.n 42 lrno

I)eze afv,zijkingen geven geo6 aanleiding tot een aparte keuring

3

van exemplaren.

bla.2nl



RAI.TNO I

i*tTtTu uT vooR wEGTRAN sPo RTMI D D E LEN

OMSCHRIJVING MOTOR VOLGENS CONTROLE-ONDER.ZOEK

Fabrikaat motor fltladapp tvpe: Ë6{I'OLS Motor no. 35{}3g,$
Rapport "".**29/3Twee/Íffittakt

Zuigerrnidellijn 39 rnrn.

Zuigerslag 4118 rnrni

Cilinderinhoud 49j$ "".
DrijÍstanglengte §5 mrn.

Compressieverhouding tr, , Trz&

$-

Fabrikaat ontsteking SOSsh

Voorontsteking U(fàrg
Warrntegraad bougie ltl

Zffi -*', hiervan blijft
Ë9O **',hiervan blijft

e5O *rnZ,hiervanblijÍt

Inlaatpoort/toEP opent. mm. =

slu_ )}lre mÍn. = ,?ro

Spoelpoort opent rnm. =

siuit ) 6rg *".". = F4ro

Uitlaatpoort/mËP opent. mm. =

slu,, )1114 ,,.,m. = ?1'o

o .ro.ra b, d. p,
{ .," b. d.;.
o lroo" o. d. p,

na

voor
na

Reductie krukas tot uitgaand kettingwiel: t r 49I? {3e Y?fmgtr}.}

De motor stemt§lgt overeerr met de tekeningen en opgaven'

type: §np§1.11?oOfí
mrn{$42§ krukhoek voor b. d. P.

Opp. inlaatpoort
Opp. spoelpoorten
Opp. uitlaatpoort

zrnrn=
2mm=
zmIn=

/o ongeopend

flo ongeoPend

{o ongeoPend

{
o

{

o. d.

d.

d.

P.

P.

p.

Opmerkingen De eppr der lala"a$pcsrt Gil slloslltoorÈsn i8 gorX$ztgtL
Bierdocr is ook hot p**rtenriiegram gewi$et54.

Èk.3.I
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RAI.TNC
I NSTITU UT VOOR WEGTRAN SPORTMI D D E LE N

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOOBDELING

Datum metinc I aoptecber 1964

Fabrikaat bromfiets f,?!n.{ap$

Fabrikaat motor gtlnilapp

Mengverhouding'1 I 25

sproeier ,4

Bandenmaat voor 23í x 2.50rt

max. middellijn 620 ,r.l
max. breedt " @, **. Í
Bandenmaat achter 338 x 2.50Ë

max. middellijn 620 mm. )

max. breedte 62 ,r. ]

Reductie motor Eot achterwiel lt

Gemeten maximale snelheid 662

Laboratoriumatmosfeer 24 oC

Type

Type

515-006

2É6Ë§LO

Rapportnr. !92913
Frame nr. 545O8i"í6

Motor nr. ,54U88

Naaldstand III

Bandenspanning tr? ato@

@

Bandenspann ing

:{t =, i: 3t73

m,/min. 39r'Í2

76A mmris 80

ato

km/uur bij r 5410 omwz'nrin.

7o vochtigheiC

2oo

In verband met de afwijkende Iaboratoriurnatmosfeer moet gerekend worden met een max.

snetheid van 39g7 km/uur.

De bronrfÍets en motor waren nl,ot in overeenstemnring ntet de ingeleverde tekeningen en

omschrijvingen.

De volgende afwijkingen t.o.v. de ingeleverde bescheiden zijn geconstateerd/ÍE$Ea* :

& opp. d,er poortea 1§ gglrtjaig{ (zio blz.3nl).

0pmerkingen

bls.4.1



RAI TNC
INSTITU UT VOOR WEGTRANSPORTMI DDELEN

RESULTAAT GELUIDMETING EN BEOORDELING

Datum meting * ceptrribet 1964

Fabrikaat uitlaatg e luiddempe r BOfaeg

Montage:rechts/]rffi
Meetplaats: ÏBonhrg

Rapport nr
TyPe

Tek. nr.
Fïame nr. 945#?6
Motor nr. 354f388

windrichting t. o.v. het meettraject

w29t4
ffi 3913rB 3TT

@

le versnelling

2e versnelling

3e versnelling

71ro
?tr5

TÍ$
Tt$
7L,5
72a§

dB
?̂\

dB.A
dBa
dBa

dB
-̂Ér

dB
-̂É\

TltS
?lr5
,IL,'

ï0rI
ïLr,,
ï?$

dB
.̂fr

dB.

dBÀ̂
dB.A
dB"À
dB

-̂Ér

I e ver snelling

2e versnelling

3e versnelling

<- rijrichting rneettraj ect rijrichting---i>

le versaelling

2e versnelling

3e versnelling

llrs
?IrO

72)0
?1rO

?.1r9
?Ërs

dBó̂
dB

A
dBó̂
dB

Â

dB
1̂\

dB
A

?o8o

Ssro

?1ro

Tzrl
I l1)
72ro

dB
dB

dB

dB

dB

dB

1e ver snelling

2e versnelling

3e versnelling

A
A

À

A

A

A

Gerekend moet worden met een rnaximum geluidsterkte van ?2r0 dBa

De uitlaatgeluiddemper was in overeenstemrning met de
ingeleverde tekeningen en ornschrijvingen.

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

Do uàt1n^otp1Jp?-eegte i* 5iO ma {w*a-rv.:rrr 20& m ín àa ,teapsr}.
Do uitEa,atpíjp ís ddn gehoel ast rle uitlas"'[Eeluíd.í1Énry]@*.

Opmerkingen:

btrg.5ol



RAI TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Grootste breedte bromfiets | 57 cm

Eventuele opmerkingen besturing : grgglf
Bel duidelijk hoorbaar op 25 m afstand: ;a/urr

@

&

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

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

Trekkracht van de motor eenvoudig te regelen
aan stuur ?:

Reminrichting voor: l tf,Otmstfm
Rerr:inrichting achter : tfOZmelfg6
Gemeten remvertraging: 5r9B m/SeC?
Afmetingen gele plaat : 1610 X 610 rro
P1aats van bevestiging : OB VOOfSgStbOId

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

Eén koplamp ? :

i^/w,

ja/neen

j"/m,

jalnrror
jalrssq
jairlouer
jalraggj

jalrgmr

jalrrur

Achterspatbord (en )
van onderkant helde
Achterlicht (en):

Voorzien van een rijkskeurmerk ?:

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

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

over een afstand van 1,
r wit.

cm

t

Oprnerkingen

jalry13*

bla.6.!

:



RAI-TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

De op de testbank gemeten maximale zijn:
Éapport eYà?fi

Frame no. 53if$?? Motor no. $-{.}$§§

Frame no. 5368367 Motor no: 344@58

Frame no. 53&8369 Motor no. J{.d$lS§

nme no.\- Eegrsrt We9/3
;.r-arr,e no. y$lAIï

Frame no.

Ërame no

Frame no.

irrame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no

Motor no.

Motor no. 3I4I3SS

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

(zie blad{1! )

(zie brad4oË )

(zie brad4rS )

(zie blad. )

(zie bladi[1t )

(zie blad )

(zie blad )

(zie btad )

(zie biad )

(zie blad )

(zie btad )

(zie blad )

39r'l

38r9

39r5

39rT&

F -\- iiÀ§ - §{s liil;TI's$Jr
Yo§r !ÍsgÈ3sus:f riml'd,*a },wr*

De gemiddelde gemeten rnaxirnale snelheid bedraagt:$915 km/uur.

De spreiding in de gerneten maxirnale snelheden is :trlf km.y'uur.

Uit de berekening volgt,dat de waard.e van oL gelijk is aan: 119?

d,e

ïng.)

Eeq.nadere detaillering van de meetmethoden en de bepaling van de toelatiagstermijn is gegeven in de

RAI-TNO publicatie "Snelheidsbeperking van rij,.vislen met hulprnotor" van de hand van Ir. F. de Vries
De prijs van deze publicatie bedraagt fl 5, -- (voor: begunstiger van het Instituut fl 4,--).

(J.lr.r

bl*"?.3

BEPALING VAN DE TOEL,ATII{GSTERMIJN.

km/uur*

krn/uur.

km/uur.

km/uur.

km,/uur.

km,/uur.

km,/uur.

km/uur.

km/uur.

km/uur.

km/uur.

km/uur.


