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RAPPORT BROMFIETSKEURiNG

Fabr.ikaat bromfiets. Zilad,epp lÍerkc O.E.b.E. - Hlrrcben.

Handelsaanduiding: &ffnëaPP -; i ' 1' :

Type aanduiding van de gekeurde brornfietsen: 5Í?-O5

Type aanduiding vàn de bromfietsen, welke votrgens de administratieve bepa-
lii:gen hiermee èvereenstemmen en a1s zodanigtevens beschouwd kunnen wor-
den als zijnde gekeurd:

Keuring uitgevoerd in opdnacht van: Hotor tr{erouur §*vr- x}on Eaag

Aanvrage tot keuring ontvangen op : F*'68
Steekproef genomen :

Bijzonderheden: Xeuràng ns ri JeiËÉn6"
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RAI-TNC
INSÏITUUT VOOR WEGTRANSPORÏ^^IDDELEN

OMSCHRIJVING BRON{ FIETS

Fabrikaat bromfiets Íf,ailepp type 517-05

Uitvoering frame Eokcr

\Mielbasis 1250 mm.

Fabrikaat motor fflndapp type ?6f..1A

Fabrikaat carburateur Btng type t/to/Sz
Doorlaat lot0 rrlm.o
Diameter gasschuif 16$ mm. p

Afmetingen aanzuigbuis 16tO mm,_l

Oppervlakte luchtfilter 45SO **2
Fabrikaat uitlaatgeluiddemper Soysen type EB 531

Diameter uitlaatkanaal 36tO **.É
Diameter uitlaatpijp . 24tO mm. p

Totalereductie I t 15153

Banclenmaat van het aangedreven wiel 21Ë r 2s75'

Een krukasomwenteling komt overeen met 11? mm. verplaatsing aan de

wielomtrek (gerekend met een belaste bandenstraal van l7?mm. 
)

Dit type is rffi op sneiheid gekeurd

De invloed van deze afwijkingen zal zijn:
Deze afwijkingen geven aanleiding tot een aparte keuring van

exemplaren.
Aanzuiggeruisdempe

". 
Oeaonterr{ rortlt een eanzulggar:ulsd.emper va,n bat nerk
Z§nd,a,pp
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INSTITUUT VOOR. WEGTRANSPORTMIDDELEN

OMSCHRIJVI}TG MOTOR VOLGENS CONTROLE-ONDER ZOF,K

Fabrikaat raotor Haifrpp type:266-§0 Motor rro. 36550?2
' RaPPort no'2}39/7

TweeEts-takt
Zuigermiddellijn 39 **. (boo6Éc rnriger ]O m)
Zuigerslag 41rB mm.
Cilinderinhoud 49 t9 cc.
Drijfstanglengte It mm.
Cornpressieverhouding 7& | I
Fabrikaat ontsteking Boscb type: A.212.'122.O17

Voorontsteking 4f-l2§ mm= ?6-e8o krukhoek b. d. p.
'Warmtegraad bougie 22§

,rLrr-z ,hÍervan blijft -
9t

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

Opp--inlaatpoort 280
Opp. spoelpoorten 254
Opp" uitlaatpoort ??§

Uitlaatpoo rtr&!ry opent

sluit

nÍlm
2mrrl = G
2

fÍI]11 = -

7i ongeopend

fo ongeopend

/o ongeopend

InlaatpoortËtry opent- mm. =

"irit 
)Í116 ,,r,'r. =

Spoelpoort opent. - mm. =

"irrit 
) 6rg **. =

57

54

?r

,o ,oo. b. d. p.
(o ,r" b. d. p.

3 )tt r4
mm. =

mm. =

voor o. d. p.

na o. d. p.

voor o. d. p.

na cr. d. p.

o

G
o

o

Reductie krukas tot uitgaand kettingwiel: t r 4r1? (3e v'eran.)

De r:notor stemt overeen met de tekeningen en opgaven.

Oprrrerkingen

blz. 3.1.
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RAI-TNC
INSTITUUT VOOR WEGÏRANSPORÏMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELiNG

o

t

ï#!L

Datum meting 29 Junl 1968

Fabrikaat bromfiets Z'rind.app

Fabrikaat motor Ztiadepp

Mengverhouding
Sproeier 58

Bandenmaat voor
max. middellijn

max. breedte

tr25

2l r r 2t'ï5'

Type ,f?-05
Type 266-l5a

Naaldstand II

Bandenspanning I t2 ato

Rapportnr .5129/1
Frame ,r", 5591653

Motor nr. 3694e86

12

-';iiD mm. )

)
mm. )

Bandenmaat achter 21n x 2t71o

max. middelhjn

max. breedte

1r\0.mm. )

)
mm. )

:
Randensp-anning

41 =1

2$ ato

3r?3

9+oË
'12

Reductie motor tot achterrviel í1

Gemeten maxirnale snelheid

Laboratorrurnatmosfeer ?,
m/min. 39148 km/uur r:ii + 58?O omw/min.

mmHg 61 {o vochtigheid

618

oC 7G6

Gerekend moet worden rÍet een maximum snelheid rr", 3915 km/uur.

De bromfiets en motor waren
keningen en omschrijvingen.

inovereenstemming met de ingeleverde te-

De volgende afrvijkingen t. o. v. de ingelevende bescheiden zijn geconstateerd/gemeld:

Opmerkrngen

bla. 4.1 o
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RAI.TNO
INSÏIÏUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTAAT GELUIDMETING EN BEOORDELING

Datum meting 3í Jull 1968 Rapport nr. $t§/t
Fabrikaat uitlaatgeluiddemper Boyacn Type fB ,3t

Frame nr.1991663
1694286I\liotor nr. -

windrichting t. o. v. het meettraject
Montage : rechts/IffiHF
Meetplaats: -

@ 1e versnelling

3e versnelling

?3
ï3
?3

?3

14
74

dBÂ
dB

,̂t\

ï3
13

73

?3

14
14

dBn
n

dB.̂tt

dB
.̂ÉI

dBa

dB.A
dB.A

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

2e versnelling dBÂ
dB

}̂I

dBÂ
dB.A

<_ rijrichting meettraject rijrichting ---->

3

1e versnelling

2e versneiling

3e versnelling

?3

?3

?3
?3

14

14

dBÂ
dBÂ
dBn

f1-

dBÂ

dts"
]-}.

dBÂ

?3

?3

?3
?3

74

74

dB.A
dBÂ

dBÂ
dBe

dB
f̂l.

dBÂ

Le versnelling

2e versnelling

3e versnelling

Gerekend moet worden met een maximum geluidstertcte van ï4 dBR

De gestrekte lengte van de uitlaatbocht bedraagt 600 mm. Yaarra!$ 140 rn ta dE
èerpar

De uitlaatgeluicidemper is uitgevoerd, met een ingelaste buis van mm.

De uitlaatbr:cht- en dernper vormen wel/#IEE één geheel.

De uitlaatgeluiddemper u/as
verde tekeningen en orflschrijvingen

in overeenstemming met de ingele-

De 'rolgende af.vijkingen t. o. v. de ingelev-erde bescheiden zijn
gec onstate e rd / gerneLd :

Oprnerkingen
blan $.1 n

t
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RAI-TNC
INSÏITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Grootste breedte bromfiets ?9 cm

Eventuele opmerkingen besturing: g3ëB

BeI duidelijk hoorbaar op 25 m afstand: jalrr*m

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

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

Trekkracht van de motor eenvoudig te regelen
aan stuur ? :

Reminrichting voor
Ren+inrichting achter

Gemeten rernve rtraging
Afmetingen gele plaat

Plaats van bevestiging

tromelrou
trounelren
61t a/seoa
16O z 58 uo

op bct voorspatbord

ja/neen

ja/rrsar

jalm*
ja/arsl
ja/m

jalt{§§il

ja/am

ja/xm

?

Achterspatbord(en) over een afstand van 40
van onderkant helder wit.
Achterlicht(en): '

Voorzien van een rijkskeurmerk ? :

Maximum 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: 8cG

bk. 6.í.

a

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

Verstelbaar ? :

Eén koplamp ? :
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RAI-TNC
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

BEPALING VAN DE TOELA?iNGSTERMIJN

De op de testbank gemeten maximale waarden zijn:
a&pPortr 2029/4
Frame n". 5495378
rapl,ortt 2A29/6
Frame no. 554?290
repport! s129/1

Frame na.5591663

Motor no. 36005?O (sie blad 4.1 ; 4OrO tm/rr 1pt<)

Motor no.3657a72 (aie blad 4.1 I 39p1 km/h (pk)

Motor no. 3694a86 (zie blad 4.í I Jg$ xrr.lh (pk)0

e

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

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

Frame no Motor no. {zi.e blad ) km/i, (pt )

Frame no. Motor no {zie blad ) tcm/it (pt )

Frame no. Motor no (zie blad ) xm/h (pk)

Frame no Motor no. {zie blad ) tm/t, (pr)

Frame no Motor no. {zie blad ) t<m/f, (pt l

De gerniddelcle maximum snelheid bedraagt: 3l$ trm/fr.

Het aantal gemeten bromfietsen waarover de toelatingstermijn is bepaald bedraagt;
3 exemplaren.

Uit de volgens de keuringsvoorschriften gevolgde urethode, bedraagt de toelatings-
termijn 12 maanden.(d - tre)

RAI - TNO Instituut voor
we gt ran sp o rtrniC de L e n

De dile
Voor reclamedoeleinden mag de naam van her RAI-TNO lnstituul ar/oí dit íappoít
(herzii gedeeheiiiL oÍ in ziin geheel) alleen na schriíteliike roestemming ,,«*den gebruikr.
Aanvragen om advies worden alleen behancield op yoorw3tÍCe. dat de aanr+ager aÍsfand doet van

iedot recht op aangraksliiksÍelling terzake i.en Ce int:ou<i van het ie ge,ren 6i gageven advies.
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