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IN§TIï#Uï VOOR WEGTHAITSPORTMIDDELEN TNO

(INSTTTUTE FOR ROAD VËHICLËS TNO)

RAPPORT BROMFIETSKEI]RING

F. ab rikaa t b rom f i e t s . Stli*tlaptrt-'der&o *. rl. b.E I Stlnchea

Handelsaanduicling: Ztladaff

'Iype aanduiding van de gekeurde bromfietsen: 5ï?*S3

Type aanduiding van de bromfieisen, welke volgens de admirristratieve Lrepa-
lingen hiermee overeenstemmen en als zodanigtevens beschouwd kunnen wor-
den als zijnde gekeurd:

Keuring uitgevoerd in opdracht van: Sotor ttere§rrr §'?' c §sa §s'6€

Aanvrage tot keuring ontvangen op ' 1S Jelruerl 1972

Steekproef genomen : *

rrii-nnàn-Lo,1o-.50s€6e?o§gd' ?rord,t d.o reitlaattS*}u1àcl*lper rolgons t@k*Brr
$ït:3àïY"i,5'"ïÏ'; $iJ iia :rakearLr:g ïres §e br*m§Lets f,a-nràkas't r""Lnc1r;'*u

tme 51?*Cï ï;leolr het geluÍd*iï*"* ta hoc*l tà lis,xÍl $*ïr ?4 c';iÀ).
ni-s*,ittd*1go roouLtaterr van dcaa aa^keur!.xg sí.ja 'í*8fr&1d §"n xapport
s12$/!" 5a q'*mrolg irierap àe r:aar e"anl'sir1lrtgi YaT e*n ïrri'c*" va:r de
ruSf.§aicnst vt*r ii*t i.'egrari:*or É,od. )S-Íl-rlï nr. 28?"45 &f*. &13
doàr l,iotog I'lsrcu:er ïf"?o *3r:.Às::w e*n brartf§,cte tee keu§i.e'# as§6i6'-nod'eaa

Sa re*tiï"ta$*a h3*rroarr *3in in cH.t rapport op§alzor3onr

ffi

Toelatingsnb.

Rapportno.

0pgesteld door

$ $1?9

.&'tïg/6

.C.§oJ. §ea*ekes'E

Gezien

Afdeling

.ïIl. P.$, ?r§r

.keurín6sn

Datum lsnr ï9?Ë"

ïirrL:':':mhrrj':t1 t§ö beilö€\,'e van opdrochtgevërs woíciÈfl slechts uitgwoerd op voorwaarde, dat de opdrachtgever afstand doer van ieder
rr;11' 1!p d;!'1:ilIdt'i]:i,k$tr:llirg *n eich verplicl..t tot vrijrr.iarrng voor iedere aensprakelijkheid jegens derderr, één en anrler behsh,e indien on
vl'§f .rr:"8r gíili+ srhuid anjoÍ onret ..nrcrden/wordl aarrgelOCnd.

iit§ltiíí:Í1:d rncpr)rti-r íïiore il srocrtts *.norrleli!k en iri hun EghÈel met bronver;neldireg worden gepubiiceerd. Voor reciams mag de n;rai-rr
?n I i',ll-i lnrcf r:e,, lii.1*lta1g111 Í.:Í:rcar? irlleer, n^ .,.r.r::Ísi:,L o r*s*:ptr..ina,a,r.*r!+* *ÀttJtzt
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LM
OMSCHRIJVING BROMFIETS

.rrat trr.o*ttu,= lta{aXl*

,'ing l'rame kqker-buís

,r,i§

type 51?*05

1ï4ï mm

,.iat 111o1o, Ef,adapp type 266-5Q
.'tat ql1"5urateur Br't8 type $t*/azA
rir! l0r0 mm p
I'er Plsrssehuif 16rl mm p

'n§Ielr eanzuigbuis 16 rnm É
, iakts luchtfiltep mm2 pepiBr-ftltee
..rat uillaatgeluidciemper Soygen +Sgr.§r],2J. 7*o.3t:er lliilaatkanaal ?6 mm p
:'rr ttitlaatpijp 24 rnm p

'erlLrr.tie 1115r33
:r'raltt van het aangeclreven wiel t1fi X ?o?5r
ikiu;omwenteling komt overeen met ïlemm verpJ.aatsing aan ciett''lt (ge"ekend met een belaste bandenstraal van 3??mm 

)

'' Iti r+ieà-op snelheid gekeurd en vertoont de volgende aíwijkingen
!._* 

. ": ,"§' {$%fl l$r'a'à$" *J*3 * rtaersel"uÍ.{€eq>er3 doao u,"*Se.areprrrÍ"d d.anlror
.]u**.d**d de C*::an*1.íre1e tnrle ideuttek ea:r d,o eÍtle*.tgeJ.uld,d.erpe:r''" ,rsnduldl'r'g 'Í1g 5gg.

' viln deze afwijkingen za1 zijn:
rkingen geven aanleiding tot een aparte keuring van

exemplaren.
'uisdemper: Ëeneateeyà v+rd,t een aa:ssul6gexuÍs*eeïlss ran &ot' fabrÍ.kaat Ëitr*dap$"

,'[
:1

i-i- a *
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m
OMSCHRIJVING MOTOR VOLGENS CONTROLE-ONDER ZOE,Ií-

Fabrikaat motor Eflndapp type: 266.11§

Twee/vi&Ë:Qakt
Zuigermiddellijn
Zuigermantellengte
Zuigerslag
Cilinderinhoud
Drijfstanglengte
Compressieverhouding

Fabrikaat ontsteking
Voorontsteking
Warmtegraad bougie

Opp. inlaatpoort
Opp. spoelpoorten
Opp. uitlaatpoort

Inlaatpoort /k1öflx opent

sluit
Spoelpoort opent

sluit
Uitlaatpoort/k pent

sluit

Motor no.

Rapport no

01272.1?2.026.
S )gl"rkhoek b.d.p

Jafi2r5
a129/4

f;oeoh
2r'ï

1w

mm.
rnm.
mm.
cc.
mm.

type:
mm=

mm. =

mm. =

mm. =

mm. =

mril. =

mm. =

19r§
50rO
4ï rB
49$
91rO

?16 tl
@

295 *rnz, hiervan blijft
50O **2, hi.ervan blijft
È41 ,n n2, hiervan blijft

- mm2=
62 

^^2 = za
?5 **2= 1O

n,
E,
q"

t
t

ongeopenci

ongeopend

ongeopend

o í
59 14 voor b. d. p.

na b.d. p.

voor o. d. p.

na o.d. p.

voor o. d. p.

na o. d. p.

f
o

II 6r5
(|

) ronz Gïoa51

E.r 57
1e

e

o

o

@
Reductie krukas tot uitgaand kettingwiel: I t 411? (r§ vBr§trr)

De motor stemt overeen met de tekeningen en opgaven

C)pmerkingen:

hir' 3u"l



rm
RESULTATEN VAN DE METiNGEN EN BEOORDELING

Datum meting 35 feb:Prort 19?g

Fabrikaat brornfiets [t]rdaBP

Fabrikaat motor E',Í:&aPP

Mengverhouding "l ! 25

Sproeier 36

Bandenmaat voor P1s g *.?5Íï
max. middellijn 96S mm

'L rnax. breerlte ?g mm

@
Bandenmaat achter à1{ X 2.?5il

max. middell"ijn 56§ mm )

)

max. breedte ï9, mm )

Reductie rnotor tot achterwieL ll

)

)
)

Type 517**5
Type ?66-50

Naaldstand 11Í

Bandenspanning t l8 ato

Bandenspanning ?rS ato

í : 7t7l

Rapportnr .s12916
Frame nr.r71}651
Motor nr. ]81693ï

41

Gemeten maximale snelheid

Laboratoriumatmosfeer 24

669 m/min. 40 
' 
Í4 l«n lh bij + 598§ omw/min

C ??3 mmHg §7 flo vochtigheido

Gerekend moet worden met een maxirnum snelheid van 4'0t8 tmlh.

De brornfiets en motor :,,r/aren

keningen en omschnijvingen.
inovereenstemming met de ingeleverde te-

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

Opmerkingen:

&

i

r
1
I

Btz. F,4/.X.



LM
RESULTAAT GELUIDMETING EN BEOORDELING

Datum meting 4 Eea::'t Í9?2

Fabrikaat uitlaatgeluiddemper BOygOO

Montage : rechts/trE&
iYleetplaats: §

Rapport nr. Afi9/6
TYPe -
Tek. nr. §1T,ZZr-?4S.gt
Frame nr. 5?5O651
lVIotor nr. 5Sï69S?

windrichting t. o. v. het meettraject

@

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

?5
,1,

ï,
7'

dB.A
dB.̂f\

dBÍ̂\
dBÂ

dB.A
dB.A

73

?,
71

TT

dBa
dB.l{
dB.lt
dBe.

dBe
dBe

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

<- rijrichting meettraject rijrichting ---->

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

?5
?s

?§
75

dB.A
dB"

fI

dBÂ
dBe

dBÂ
dB,A

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

79
7r

7'
'ïr

dBe
dB^

dB.A
dB.A
dB.A
dB

}̂l.

@ Cerekend moet worden met een maximum geluidsterkte van

De gestrekte lengte van de uitlaatbocht bedraagt fW mm.

De uitlaatgeluiddernper is uitgevoerd met een ingelaste buis van

De uitlaatbocht- en demper vormen u/el/ïffiéén geheel

De uitlaatgeluiddemper was
verde tekeningen en omschrijvingen

in overeenstemrning met de ingele-

_{}e volgende af*'ijkingen t. o. v. de ingeleverde bescheiden zijn
TssrËErrr6iíffid/gemeld: *lC blar e. t

+al.r dBA

- mm.

f)prnerki:rgen

bln. 5nÍ
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H,ESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Grootste breedte bromfiets' 39 cm

Eventuele opmerkingen besturing: 86§A

Be1 duidelijk hoorbaar op 25 rn afstand:

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

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

Trekkracht van cie motor eenvoudig te regelen
aan stuur ? :

Jal rseen

ja/neea

ja/neen

ja@r

ja/r#EW
jafiiËEF
ja/rffi

ja/:ffiË

ja/rmm

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

: *rro:rarslr*n

: trcmel*ert

'Sr! n/sooa
:16c x 6o rr*
: cp iroi; vcr*repa,tbsrà,

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

Verstelbaar ? :

Eénkoplamp?: .@

Aehterspatbord(en) over een afstand van
nan onderkant heider wit.
Achterlieht(en) :

Voorzien van een rijkskeurmerk ? :

Maximum 60 cm boven wegdek op witte

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

4s cm

Opmerkingen:

ja/rm

f.1 * À( {uó&a.Ja I



rm
BEPALING VAN DE TOELATINGSTERMIJN

De op de testbank gemeten maximale waarden zijn:

Ba4gortu.nr. 81e9/l
5591663

ËrëEieefo.rir. 8129h
5656927

Ea?8e:npe,c. 812l/4
5?040?

Bagn*np.r*, 812g/6
5?fi651

Frame no.

Motor no

Motor no.

Motor no.

Motor no.

Motor no.

3694.?s6

3751145

1',|997eO

,s16987

(zie blad

(zie blad

(zie blad

(zie blad

(zie blad

)

*,1 X9r5
)

4.1 4019
)

4.1 4015
)

4,7 40fi
)

t<m/ir (pt<)

km/h (pk)

tcm/tr (pi<)

km/tr (pt<)

km/h (pk)
@

#

Frame no, Motor no. (zie blad ) tm/i, (pt)

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

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

Frame no. Motor no. (zie blad ) t<m/rr {pt)

Frame no. Motor no. (zie blad ) t<mlt (pto)

De gemiddelde maximum snelheid bedraagt: km/h.
40re

Het aantal gemeten bromfietsen lilaarover de toelatingstermijn is bepaald bedraagt:

exemplaren.

4
Uit de volgens de keuringsvoorschriften gevolgde methode, bedraagt de toelatings-
termijn maanden.

Íe (o . 1125)

Blz.B7 ! . .

Opmerkingen

frr-È/
,i-'..Er r c I


