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INSTITUUT VOOH WEGTRANSPORTMIDDELEN TNO

(INSTITUTE FOH ROAD VEHICLES TNO)

-{_

RAPPORT BROMF'IETSKEURING

Irabrikaat bromfiets: ?,tn8opp-Herke Oub§l $[rlqbert
JHandelsaanduiding: EltA,tepp

Type aanduiding van de gekeurde bromfietsen: 217-iÍ
Type aanduiding van de bromfietsen, welke volgens de administratieve bepa-
lingen hiermee overeenstemmen en als zodanigtevens beschouwd kunnen v/or-
den als zijnde gekeurd:

Keuring uitgevoerd in opdracht van:

Aanvrage tot keuring ontvangen op :

Steekproef genomen :

Ho*or !{eraum §.?.r §ea Eaag

:rlkeuràug
Ëg lxeert Í§?t

Bijzonclerheden: §eor sp$§rkí&#tsrr r:Í.*14*tgeluíitdomper $r,6 tla*lnï.

4s

Toelatingsno.
Rapportno.
Opgesteld door

Afdeling

Datum

I 9104
gr§414

C.§.Jr &secskel"k

Emrtn6en

cpr1l "!9?1

Werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers wordan slechts uitgevoerd op voorwaarde, dat de opdrachtgever ëÍstand doet van iedsr

rscht sp aansprakeliiksteliing en zlch verpliclrt tot vrijwar!ng voor iedere aansprakelijkheid iegens derden, één en andtr behalve indien en

voor zovër grove schuld enloi opret worcien/wordt aangetoond.

Uitgebrachte rappílrt€i-, inasen slechts r'rcordellik en in hi;n gehee! met bronverineiding worden gepubliceerd. Voor reclame rn":q de nsam
,,,an TNO en/r.f een uit5ebracht !'anFort aiior*n na schr!Íteliike to*.i:emmir,g tv*rden geLrruikt
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OMSCHRIJVING BROMF IETS

Fabrikaat bromfiets Z§nila;ryr t.ype 577*21

Uitvoering frame kekOr
'Wielbasis 7245 mm

Fabrikaat motor E$ndepp type e66-?O
Fabrikaat carburateur Bdng type 11fi/192
Doorlaat ler0 mm p

Diameter gasschuif t6r$ mm É

Afmetingen aanzuigbuis f6 mm É

Oppervlakte luchtfilter *- **2
Fabrikaat uitlaatgeluidclernper Eoyara type 8ts 599
Diameter uitlaatkanaal 26 mrn p

Diameter uitlaatpijp AA mm p

Totale reducti.,g,,,, ,,.,.*. ï I .l5rlt 
p."i*d.&,iÈ

Bandenmaat van het aangedreven wiel Ël§ r 8*?["
Een krukasomwenteling komt overeen met Íï2 mm verplaatsing aan de

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

Dit type is tFë# op snelheid gekeurd en vertoont de volgende afwijkingen
t. o. v. het eerder gekeurde type t

Yosr oI,E. ul.tl"egtbocht ea deuontebctrc bro§.s slc bXs. §.1o .

De invloed van deze afwijkingen za! zijn: 86€* 
"§rh061Eg 

?a$ E§9lbetd
Deze afwijkingen geven §e6n aanleiding tot een aparte keuring van

8e$§ge"A exemplaren.
Aranzuiggeruisdemper: GenoatQe*d, wordt e@n es$slsl6:treruJ.Ëd,gtn§re!.' 

"en 
hqt

febri§Àat Ztledeiful; tok.nr. 51?-1S-1S4,12* &et aar:r,uÀBgeruLed,ansrerhuíó
ls voorEien vasrseea 3raipS.srerr f,LLtoreleer€Etr Ia bet d,ekael vsn hct hul.s
Íg ée ].uahttcev§6róIls:rLng satrgebrsohtr Dosrlsat 1ë er f,

bls.?"1.
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OMSCHR IJVING MOTOR VOLG ENS CONTROLE -OND ER ZOE,]I<

Fabrikaat motor E0ailaplt type: *66-?S Motor no.

Rapport no
77519§4

91a41§
Twee/rÉer-takt
Zuigermiddellijn
Zuigermantellengte
Zuigerslag
Cilinderinhoud
Drijfstanglengte
Compressieverhouding

Fabrikaat ontsteking

Voorontsteking
'Warmtegraad bougie

Opp. inlaatpoort
Opp. spoelpoorten
Opp. uitlaatpoort

Inlaatpoort@F

type: 0reI,f .tgË.Se6
mm= AË o krukhoek b. d.p.

59rO

50r0
4Í r8
49r9
91rO

Srtrt

mm.
mm.
mm.
cc.
mm.

mm. =

mm. =

mrÍ}. =

mm. =

mm. =

mm. =

662 - -c
2

ÍOIII = re

**2= *

€-

L

Spoelpoort

Uitlaatpoortffi opent

sluit

Boscb
Ír9
r?5

a?o

5#0
19f,

oPent l grlt
sluit

:ffi') 6rer

,
mrno,hiervan blijft rl

2..mm-,hiervan blijft .r
,

mmo,hiervan blijft §

flo ongeopend

$ ongeopend

fo ongeopend

s5

46

5S

{ 
o voor b. d.

na b. d.

voor o. d.

na o. d.

voor o. d.

na o. d.

(

(

o

o

o

o

o

p

P

p

p

p

p) §'6

Reductie krukas tot uitgaand kettingwiel: I r 4116 (Ïs re§9$)r

De motor stemt overeen met de tekeningen en opgaven.

Opmerkingen:

blte!*Í *



LM
RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Datum meting 21 aprtl 19?Í
Fabrikaat bromfiets f,Endapp

Fabrikaat motor iBBd,asB

Type

Type

j77-27
2,66-ïO

Rapportnr. 9tS4/{
Frame nr. 1694906
It/Iotor nr. ,?§66f,3

Mengverhouding
Sproeier

Bandenmaat voor
max. middellijn

max. breedte

ï135
?s

ëtË x 3.?54

§80

Bandenmaat achter 278 x 3.?5t
max. middellijn S80 mm

max. breedte ?e mm
Reductie rnotor tot achterwiel 1

Naaldstand trÏI

Bandenspanning 1r? ato

Bandenspanning 210 ato

mm

?§, mmC

L

)

)

)

Í :41 ï : 5t72

Gemeten maximale snelheid

Laboratoriumatmosfeer g2

m/min. 40t5&rr'/ir uii + 6015 omw/min.

mmHg 6S {o vochtigheid

6?6

oc ï55

Gerekend moet worden met een maximum snelheid 't r. 4S*6 tm/h.

Debromfiets enmotor u/aren alot inovereenstemrning met de ingeleverde te-
keningen en omschrijvingen.

De vol8gndg#ïfliïgen t. o. v. de ingeleverde beseheiden zijn geeonstateerd/ffií§ffi

Opmerkingen:

bls.4. ï '



RESULTAAT GELUIDMETING EN BEOORDELING

Rapport nr. 91S4/4Datum meting 33 apríl t9?Í
Fabrikaat uitlaatgeluiddemper Eoyrea Type SE S99

Tek. nr.
Frame nr. 5614906

Montage : rechtsflà:*arf NIotor nr. 3786é133

Meetplaats: §e windrichting t. o. v. het meettraject ff

fl

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

?,
1'
ï5
ï,

dB

dB
A
A

dB
f̂I

dBA
72,

?a
'{e

7à,

dBe
dB..tI
dB"

l.]'

dBa

dB-A
dBa

1e versnelling

2e versnelling

3e versnellingdB:A
dBe

<-_ r'ijrichting meettraject rijrichting -->

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling

T2

ï2

7a

7*,

dB
}̂T

dB
f̂t

dBa
dB.A
dBe
dB.A

1e versnelling

2e versnelling

3e versnelling ?5

?3

?5

?I

dBe
dB.A
dBa
dB.A
dB

f̂I
dBe

q_

Gerekend moet worden met een maximum geluidsterkte van ï, dBa

De gestrekte lengte van de uitlaatbocht bedraagt ,2A mm.

De uitlaatgeluiddemper is uitgevoerd met een ingelaste buis van H mm.

De uitlaatbocht- en demper vormen welËfi§Eéén geheel

De uitlaatgeluiddemper ,rvas B*.gt in overeenstemming met de ingele-
verde tekeningen en omschrijvingen.

De volgende afvrijkingen t. o. v. de ingeleverde bes-cheiden-zijq--
;;;;;ï;;;;;7ËèHÉffi' " edstràÉiö"Í-e-ng{e ui-t}aeÏbóéhï' 520 ms lsrY. 620 m.
-sarr d6 Eehtbirljde vaa d.o slenöntabeie buta Lo een gabogen pe§stje b8-
veetl"gde

Opmerkingen:

bla*5. l.

LM



LM
RESULTATEN VAN DE 1VIETINGEN EN BEOORDELING

Grootste breedte bromfietsr 6O cm

Eventuele opmerkingen besturing: geffi
Be1 duidelijk hoorbaar op 25 m afstand:

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

ja/um

jalw

ja/neen

ja/re

ja/t<w
ja/uss
j"/nsse

jalffif

ja/w.

ja/tnru*

F
\-

@
\r--

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

Trekkracht van de motor eenvoudig te regelen
aan stuur ? :

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

trosmonrw
trcsaelr€6,2,ër> El/8CC

1(tCI x 60 nn

op kot YÉörsl,atbor{

Koplamp(en).
Lichtbundel voldr:ende naar beneden gericht ? :

Verstelbaar ? :

Eén koplarnp ? :

Achterspatbord(en) over een afstand van 48
van onderkant helder v/it.
Achterlicht(en) :

Voorzien van een rijkskeurmerk ? :

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

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

cm

Opmerkingen:

bla.6" ï '
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BEPALING VAN DE TOELATINGSTERMIJN

De op de testbank gemeten maximale waarden zijn:

Aerp§:§t 91?érl1
Frame no. Í6*SÍïí Motor no. ïl§8i?.41 (zie blad4$rlJ 39r? tm/rr (pt)

Frarne no. 5603.ï53 Motor no. SfC*ËiS (zie blad4rf") 40r 1 tm/tr (pk)

Frame no. 5íOBl4!
§.a'ppffit 91§t /2

Frame :ro. 5{?,&lg,
Ës,ptl t 9$413

Frame no. ,:*ï|tg
[apport ,\Ot,l$

Frame no. 5br4,f-$

Motor no. 3?$SS4S (zie blad{.}J 40r§ km/h (pk)

Motor no. 3?Ë5$99 (zie b1ad4rï.) 4ir4 tm/tr (pt)

Motor no. 5?31904 (zie bladS.lo) 4Srt km/h (pk)

lvlotor no. 1ï§{$i3l (zie b1ad4*ír) 4Sr6 tm/rr (pt)

Frame no. Motor no. (zie blad ) t<rn/h (pk)

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

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

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

De gemiddelde maximurn snelheid bedraagt: 4**4 kor/h.

Het aantal gemeten bromfietsen waarover de toelatingstermijn is bepaai'd bedraagt:

§&. exemplae6earE

Uit de volgens de keuringsvoorschriften gevolgde methode, bedraagt de toelatings-

termiin lr4g maanden.

Instituut voor
TNO

e directeur

)
:

tr** §

blsn ?.X.

a


