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INSTITI,JUT VOOR WHGTRAh{SPOMT&qIDDELEN TE{O

(INSTITUÏË FOR ROAD VEHICLES TNO)

RAPPORT BROM},' I ETSKET]RING

Fabrikaat bromfiets: i§n*,*pp laosko C*bilr l.fi:t*hst}

Handelsaanduirling: flf*ndepgl

Type aanduiding van de gekeurde bromfietsen:53?.43

Type aanduiding van de brornfietsen, welke volgens de administratieve bepa-
lingen hiermee overeenstemmen en ais zodanigtevens beschouvrd kunnen wor-
den als zijnde gekeurd:

Keuring uitgevoerd in opdracht van: ïiotog !Ís!§fiiïrg ï{.?* §sa sÉ,&S

Aanvrage tot keuring ontvangen op : 33*kgiËl336
Steekpr:oef genornen : g neAst gS?§

Bijzonderheden: ïp+r cipsr d.rtJf,*tangp EËlösíf eu *.t-t1p*r*bEcht
aÍe tr3ar 3.1o

Toelatingsno.
Rap6:ort.no.

Opgesteid door

Afdeling

I)atuin

: B S1*§

: sX*gl}
: &-§*ï §efinckeirk

. Yrsgok§teiÀ"LËl#sl:l

: Àpx§.} 19?$

Í,$3.s "i * 1+

!



LM
INSTITUUT VOOR WEGTR,EN§POBïMIDDELEN TNO

(rNSTrruïE FOR ROAD VEFilCLES TNIO)

Fabrikaat bromfiets 8§rda1P

Uitvoering frame kokal

\MieLbasis 1àP

Fabrikaat motor &ilnd*Pp

Fabrikaat carburateur BISS

Doorlaat l0r0
Diarneter gasschuif tr6rÍ
Afmetingen aanzuigbuis t6r0
Oppervlakte luchtfilter i-
Fabrikaatuitlaatgeluiddernper SÈygss!

Diameter uitlaatkanaal 26

Diameter uitlaatpijp 8i[

OMSCHRIJVING BROM F'IETS

type 5f?-0ï

mm.

type
type

266*|5fi

r/releao

q

e

mm
mrn.

mm

I
I
I

2mm
type w 399

mm-p
,mm,p

Totalereductie I i 15155
Bandenmaat van het aangedreven wiel 21P§ 2n75É

Een k:'ukasornrÀrenteling kornt overeen met ïL? mrn. verplaatsing aan de

wielomtrek (gerekend met een belaste bandenstraal tr., *??mm' 
)

Dit type is §tr& op snelheid gekeurd en vertoont de volgende afwijkingen

t. o. v. het eerder gekeurde type $1?-0i t

$s &í.jfet*,31eri5te J.s 91 as irlolÍ* 8§ iti*
5e sri.fïcgsen *.$ 6 r;: b+3or -5;epli:,'elatc
§e r*lgeC iu 1'.3ë3:g5'*n v*;r dtjn uuiSc:rroerr
Ile ger*ÈrckÈe l*s$t€ tr&lr de §it1.§ËI;hor:lif imcsrie6í §3O ur trrprïr 6Ë§ nrnr

.rDu invloed van deze afirijkingen zal zijn: Ëssi§Us vo*Logàll§ Yfil3 *ne$icl"*r

Deze afwijkingen geven ileen aanleÍding tot een apart'e keuring van
gse§(i$§o exemplaren.

Aanzuiggeruisdemper': Cc::c'::tearë' wardt eea exins§t'ë§§tËàE*@Per tr§'a
^ het falriircst ÍiïlndllPgrr

§}se8.Ic
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INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN TNO

(TNSTTTUïE FOR ROAD VEHTCLES TNO)

OMSCHRIJVING MOTOR VOLGENS CONTROLE-ONDER ZAEI;K

Fabrikaat motor E§rg[a5r3r type: gSg_!§ Motor no.5?51543
Rapport no. 83.t9/5

Twee&tifr-takt
Zuigermiddellijn
Zuigerslag
Cilinderinhoud
Drijfstanglengte
Compressieverhouding 1 I .1fi

FabrÍkaat ontsteking bseb type: 9.919.IA3.SA6
Voorontsteking Zrfug§ mm= a.i-aOó ï""f.froek b. d. p.
Warmtegraad bougie AA15

39rO
4lrs
4)$
9r

mm'(b*ogÈs atríep:r 50 na)
mm.

mm.&

Opp. inlaatpoort
Opp. spoelpoorten
Opp. uitlaatpoort

,"orï,hiervan bliift 
-,rr*;,hiervan blÍift E

mm-,hiervan biijft 
-

-* % ongeopend
e 16 ongeopend

* % ongeopend

??o

È?o
a4s

2mm=,
mm=

2mm=

@

Inlaatpoort/*k opent *-. 
;OOo fff( I 

voor 
f 

. 
f 
.n.

sluit )1112 mm. = na b. d. p.
Spoelpoort opent ' **. 

1* 3Ol( I "oo, o. d.p.

"i,rr, 
)?ro mm..= - na o. d.p.

uitlaatpoo"'ëe:ï;5rr,i 
ïï: =.r ior( . ;:" l. i.l:

Reductie krukas tot uÍtgaand ke{tingwiel: 1 I Grl? (ge rerOnr}
De motor stemt llj|§t overeen met de tekeningen en opgaven.

Opmerkingen: gle bls. Ë.3.

Sla.SrXr



LM
#EGTRANSPORTMIDDELEN TNO
Ít:FOR ROAD VEHICI-ES TNO)

N VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

,.i1 1ff0
f,rëaPP

PxfoFS

{

a 2.'lg;
3 mm.

InI§.

It mm.

mrft.

Type 53?'45
Type A6ír-50

Rapportnr. 8L2913
Frame ,,r.565{t9?7
Motor 

"".7751345

* x Ër?5r

)

)
)

)

)

)

Naaldstand IIX

Bandenspanning 3r? ato

Bandenspanning ?rS ato

41 =l,tlt'[}

m/min.4$rg6 km/uuruiS+6O§0 omw/min.

riel

8e

l1

6s1

oc 76?,

i--d

mmHg 4S fo vochtigheid

:l een maximum snelheid va.r 4Or9 km/uur.

:n al'et inovereenstemming met de ingeleverde te-

v. de ingeleverde be scheiden zijn reíffi6te'ïW/ gemeld :

§ls.4n1*



INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN TNO
(TNSTTTUTE FOR ROAD VEHICLES TNO)

RESULTAAT GELUIDMETING EN BEOORDELING

o

Datum n.eting P aXrríl 19?S
Fabrikaat uitlaatgeluiddemper &yOefr

Montage : rechts§i3§g
Meetplaats: §

1e versnelling A
A

A
A

A
A

2e versnelling

Rapport nr. e1tglg
Type sB 5gg
Tek. nr.
Frame nr. §6969fl|-
Motor nr. 1,t7L345

windrichting t. o" v. het meettraject

dB
dB

dB

dB

dB

dB

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

dB
t̂1

dBe

dBe
dBe

dBe
dB.a

3e versnelling

73
75
,rz
5J

ï3

7§
7'
ï3
7'

+* rijrichting meettraject rijrichting -+

@ \-

dBÂ
dB.A
dBÂ
dBa

dBÂ
dB.A

t3
75

75
'lx

dB

dB l̂t.
dBe

dB
?̂1

dBÂ

dBe
dBe.

1e versnelling

2e versnelling ?,
?5

3e versnelling ?,
ïr

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

Gerekend moet worden met een maximum geluidsterkte van ?3

De gestrekte lengte van de uitlaatbocht bedraagt 5A§ mm.

De uitlaatgeluiCdemper is uitgevoerd met een ingelaste buis van -
De uitlaatbocht- en demper vormen wel/uA;È één geheel.

in overeenstemming met de ingele-

A

rlim.

De uitlaatgeluiddemper was
verde tekeningen en omschr

nÍ.et
ijvingen

De volgende afwijkingen t. o. v. de ingeleverde bescheicien zijn
ge c on s t ate e rd /qlQx$gljik

Opmerkingen: §ïsrSr1.

rm
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INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN TNO
(INSÏITUTE FOR ROAD VEHICLES TNO)

RESULTATEN VAN DE MBTINGEN EN BEOORDELING

Grootste breedte bromfiets: $g crn

Eventuele opmerkingen besturing: g§99

Be1 duidelijk hoorbaar op 25 m afstand: jaftrq

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

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

Trekkracht van de motor eenvoudig te regelen
aan stuur ? : jafnw

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

trermelxeq
tx*usreJ.ren

a,

So? u/co,c.*
36S x 6S na

op bet rr+§s'$p&tbotè

@ 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 ? :

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

3alum
ja/meu
ja/aseu

jal#ffi

j"/rcer

ja/rcem

Opmerkingen BIa.6.3*



ïrm
INST!ïUUT VOOR WEGïHANSPORTMIDDELEN TNO

(TNSTTTUTE FOH ROAD VEHTCLES TNO)

BEPALING VAN DE TOELATiNGSTERN,IIJN

De op de testbank gemeten maximale waarden zijn:

&airy*rt nrr 2S39./6
Frarne no. 554?eig Motor no. X{}11*ïA (zie blad d.3 ) }gtl km/h (pk)

Frarae no.
§apport l:r. Sla?/l

Frame no. 559L661

F rarrre no.
frai:port pr" S:.All3

Frarne no. ï(1569?1

(zie blad ) km/h (pk)

56gdgs6 (zie biad 4"1 ) 3915 tm/n (pt)

(zie blad ) tm/tr (pt<)

Motor no.

Motcr no.

Motor no.
q_

tr

Motor no. 5?51faf (zie blad 4.1 ) 4Or9 t<m/rr (pt)

Frarne no. Motor no. (zie biad ) tmlt (pt )

Frame no Motor no (zie blad ) t<m/ir (pt)

Frame no Motor no, (zie blad ) tcm/t, (pt )

Frarrre no Motor no {zie blad ) tm/1, (plr}

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

De gerniddelde maximum snelheid bedraagt: 32$ km/h.

Het aantal gerneten bromfietsen waarover de toelatingstermijn is bepaald bedraagt

, exernplaren.

Uit de volgens de keuringsvoorschriften gevolgde methode, bedraagt de toelatings-
termiin g maanden. ( o{ r0s§g}

G§- TNO In voor
gtra.nspo

De directeur
n

o{oÀ*


