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RAPPORT BROMFIETSKEURINC

pabrikaat bromfiets. lsndapSr$euke G.s.b.II., uelhll ij lt'

Handelsaanduiding: Zlln6cPP

Type aanduiding van de gekeurde bromfietsen: 31?-83

Type aanduiding van de bromfietsen, welke volgens de administratieve bepa-
iingen hiermee or.ereenstemmen en als zodanig tevens beschouwd kunnen 1l/or-
den als zijnde gekeurd:

Bijzonderheden

"&}-q§.-

Toelatingsno.
Rapportno.
Opgesteld door

Afdeling

Datum

§lt,o 1o1"



RAI-TNO
INSTIÏUUT VOOR WEGÏRANSPORïMIDDELEN

OMSCHRIJVING BROM F IETS

Fabrikaat bromfiets BtindaPP

Uitvoering frame koker (gagotea aluatntua)

\Mielbasis tg4, ÍÍur^.

Fabrikaat motor EtlaëopP

Fabrikaat carburateur tslng

Doorlaat 12rO mm.
Diameter gassehuif 7619 mm.
Afmetingen aanzuigbuis t6r0 mm.
Oppervlakte luchtfilter - **2
Fabrikaat uitlaatgeluiddemper Bo;raea

Diameter uitlaatkanaal g2 mm.
Diameter uitlaatpijp 86 mm.

Totalereductie í t l5l5t

type Sll-Qt

type ?66-f0
type 1f12/We@

fi

fi

I

type fB tr9

Bandenmaat van het aangedreven wiel 21" r ?.75"

Een krukasomwenteling komt overeen mg1 Íl? rnrrr. verplaatsing aan de

wielomtrek (gerekend met een belaste bandenstraal vana?? mm. )

Dit type isEïfi§& op snelhe id gekeurdxë#EreffiööïïS{ffi@ffifëffi#I$ftf#gE4r
ryró5#rffi ,'.éËtr#ëË*s{ïdë.fi &

ffi srffi efi rffi#iï:53iËiÍsl{ëëfr x#ffi :

xryË.rËgffii;ílÈtuËffi€€ïëfi ffiÏffië4ëEqlrsËxÍrsh
xËXëfiïpEffi.

Aanzuisseruisdemo"".Ceaonteerrl uordt sea aanaul,ggertr§.gd€Bp6! ea,n hot
fabsik"Eöt Í:ilnda.ppl tol:o rro 31?*1Ct-104,1?n iiet aanauS.ggerulodeaporhuÍs
le vooraà*n ven oen papS.etan §íLt,*re}sm,sfltr ïn het deksel vèrl het huLe
le do ltrebttoevosropening aan6'ob:rachtr $corlaet 12 nn ff.

fi

fi

@

§ïa Ft I&*!a Èr ac
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RAI.TNO
tNSTTTUUT VOOR WEGTRANSpORïMtDDELEN

OMSCHRIJViNG MOTOR VOLGENS CONTROLE-ONDERZOEK

Fabrikaat motor &llndEpp type A66-70 Motor no. ,1A82r9

RaPPort no.91o4fl

(hoostc Í§ rn)
fursqfffilLlsl<1
Zuigermicidell.ijn 19lO mm.
ZrÍigerslag 41rB rnrn.

Cilinderinhouc 49r93 cc.
Drijfstanglengte 65rO mm.
Compressieverhouding I t 8rt

Fabrikaat ontstekingBOech
Voorontsteking I r9
Warmtegraad bougie 171

259

1o?
Í8Í

Opmerkingen:

Qo212.122,.§17.
A2 o krukhoek b. d. p.

type:
rrltrIl=

Opp. inlaatpoort
Opp. spoelpoorten
Opp. uitlaatpoort

2,. -mm-, hiervan biijft,
mmo, hiervan blijft -

2 -. -mm-, hiervan biijft

flo ongeopend

/o ongeopend

fc ongeoPend

2mm=
rnrn =

z

-
-
-rrlm=

.íqr.qp

Inlaatpoort/it§€f oren! Í0rg **. = 54o1y go roo" b.d.p.
sluit mrn. = '" na b. d. p.

spoelpoort ol".li g,g: mm' = 54oÍ0t (l "oo" 
o'd'p'

sluit- nlm. = - na o. d. p.
oUitlaatpoort/ffi.1".1) gog rnm. = 63§5O, (l "oo" 

o.d.p.
sluit- mm. = - na o. d. p.

Reductie krukas tot uitgaand kettingwiel:

De motor stemt

t I 4rf6 (3e rassrr)r

overeen met de tekeningen en opgaven"

ELs* 5o ï.



RAI-TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORÏMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

o

Datum meting 29 aPett 1969

Fabrikaat bromfiets f,Sadapp

Fabrikaat motor ?ilndaPP

Mengverhouding
Spr.oeier 78

Bandenmaat voor
max. rniddellijn

max. breedte

1rE3

Type *17-27
Type ?66-?O

Naaldstand IÏI

Bandenspanning

Bandenspanning a

= | :)r72

Rapportnr . 9104/2

Frame nr. 9§2472,

Motor nr. 
'?29a99

?ÍË r Z.ïri
5e0 mm.

'ï2 mm;

Bandenmaat achter ?tf r 2.15a

max. middellijn 58O mm.)
)

max. breedte 12 mm. i
Reductie motor tot achterwiel ll

ato

ato

:41

@

Gemeten maximale snelheid 690 m/min. 47e$Okm/uurbij+ 6160 omw/min.

Laboratoriumatmosfeer 3'4 oC '|,62 mmHg 45 {o vochtigheid

Gerekend moet worden met een maximum snelheid r*r, 41t4 k*/rrr".

De bromfiut" 
"r, 

motor l,varen

keningen en ornschrijvingen.
inovereenstemming met de ingeleverde te-

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

Opmerkingen

§J.s. 4.1.
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RAI-TNO
INSïIÏUUT VOOR, WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTAAT GEI,UIDMETING EN BEOORDELING

Datum meting S sal 1969 Rapport nr. . 91a412'

Fabrikaat uitlaatgeluiddemper Soyacn Type §! 599

Tek. nr.
Frame rir. ,GZ4ï2,

Montage : rechts/Iltlffi l\4otor nr. 
'?25*99Meetplaats: §. windrichting t.o.v. het meettraject r

O 
le versnelllng

2e versnelling

3e versnelling

72

'12

?a
ï2
12
'|2

dBA
dB

-̂Él

dB
.̂Ér

dB"
fI

dB.A
dBÂ

72

'ï2

Ts,

72

12

?e

dB
dB

dB
dB

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

A
A

A

'A

dBa
dBe

<- rijrichting meettraject rijrichting +

1e versnelling

2e versnelling

@ 3e versnelling

?2

72

12

7e

?s

72

dB

dB

dB

dB

dB

dB

72

72

72
'ï2

'12

72

dBe
dB.g.

dBÂ
dBe

dB
f̂I

dB.A

A
A

A
A

A
A

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

?2,
Gerekend moet worden met een maximum geluidsterkte van dB

De gestrekte lengte van de uittraatbocht bedraagt 6e0 mm

De uitlaatgeluiddemper is uitgevoerd met een ingelaste buis van

De uitlaatbocht- en demper vormen wel/rffif één geheel.

De uitlaatgeluiddemper was
,verde tekeningen en omschrijvingen.

in overeenstemming met de ingele-

De volgencie afwijkingen t. o. v. de ingeleverde besctreiden zijn
geconstateerd/ gemeld :

-

A

mm.

Oprnerkingen:
Ble" 5r'f ,



RAI.TNO
INSTITUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDE]-ING

Grootste breedte bromfiets, 36

e

cm

Eventuele opmerkingen besturing: §oaB

Bel duÍdelijk hoorbaar op 25 m afstand:

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

ja@ar

ja@r

ja/neen

jaffir

Jo
jaffir
jaffier
jaffirer

Jr
jaffi*r
. t:Erx
Jal neen

jaffie

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

Trekkracht van de motor eenvoudig te regelen
aan stuur ? :

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

tromelrua
tromoï,res
sa15 wfsoo.2

!6s x 6O uE
op hot vosrepatbard

@
Koplamp(en).
Liehtbundel voldoende naar beneden gerieht ? :

Verstelbaar ? :

Eén koplamp ? :

Achterspatbord(en) over een afstand van 4?
van onderkant helder wit.
Achterlicht(en) :

Voorzien van een rijkskeurmerk ? :

Maxirnum 60 cm boven wegdek op witte
gedeelte van spatbord ?:
Voldaan aan de eis, dat niet meer verl.ichting
aanwezig mag zijn, dan voorgeschreven of
toegestaan ? :

cm

Oprnerkingen:
gà§!t

B1z. 6.'!,



RAI-TNO
INSTIÏUUT VOOR WEGTRANSPORTMIDDELEN

BEPALING VAN DE TOELATINGSTERMIJN

De op de testbank gemeten maximale waarden zijn:
Eapport 9104/1

Frame no. 56081]? N{otor no. ,?08È4ï (zie blad4.l 1 }9r?p676 11L1

Frame no. 56sgi3$ Motor no. ,7wg19 lzie uraa 4.e

e
Frarr.e no. 56CI8ï41

Iiai-.ForÈ ?1O4i2
Frarne no. 56e.*?25

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frame no.

Frarne no.

Motor no. ,?08§49 (zie blad 4.!

Motor no. ,72509l§ (zie utaa 4rí

Motor no. (zie blad

Motor no (zie blad

Motor no (zie blad

Motor no.

t
Motor no.

(zie blad

(zie blad

Motor no. (zie blad

) 4s'tn*/r, (pr.)

, 4orso*/t (pr.)

I 4t''d*li. (pr.)

) tm/t (pt)

) km/t (pt)

) t<m/h (pk)

) *mlrr (pt;

) tm/rr (pt<)

) tm/h..(pk)@

Uit de volgens de keuringsvoorschriften Sevaor#:i"rtffi(e, bedraagt de toelatings-
termijn 9 maanden.

De gemiddelde maximum snelheid bedraagt 40,4 km/h.

Het aantal gemeten bromfietsen waarover de toelatingstermijn is bepaald bedraagt
4 exerrrplaren.

RAI - TNO Instituut voor
middelen

Voor reclamedoeleinden mag de nàam van her RAI-TNO lnstituut en/ol dir Íapport
(hetzij gedeeiteliik oí in ziin geheel) alleen na schriíreliike toestemming *orden gebruikr.

Aanwagen om advies wordaa aJleen behandald op voorwaarde, dal de aanvrager aÍ§and doet vaa

ieder recht op aanrprakelijkstelling terzale van de inhou<j van her ic geven ol gogeven advies.

d.llae$t)

Sle* ?" tr o


