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I
(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

Regulativ nr. 39 fra FN's Økonomiske Kommissionen for Europa (UN/ECE) — Ensartede forskrifter
for godkendelsen af køretøjer med hensyn til speedometerudstyr herunder montering (*)
1.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette regulativ er gældende for godkendelsen af køretøjer af kategorierne L, M og N (1).

2.

DEFINITIONER

I dette regulativ gælder følgende definitioner:
2.1.

»Godkendelse af et køretøj« betyder godkendelsen af en køretøjstype med hensyn til speedometerudstyret, herunder montering.

2.2.

»Køretøjstype med hensyn til speedometer« betyder køretøjer, der indbyrdes ikke fremviser
væsentlige forskelle, hvor disse forskelle især omhandler følgende:

2.2.1.

størrelsesbenævnelsen for de dæk, der vælges ud fra det sortiment af dæk, som normalt
monteres;

2.2.2.

det overordnede udvekslingsforhold, herunder evt. reduktionsdrev, for speedometeret;

2.2.3.

typen af speedometer med hensyn til:

2.2.3.1.

tolerancerne for speedometerets målemekanisme;

2.2.3.2.

speedometerets tekniske konstant;

2.2.3.3.

det viste hastighedsinterval.

2.3.

»Normalt monterede dæk« angiver den eller de typer af dæk, der leveres af fabrikanten på det
pågældende køretøj — snedæk betragtes ikke som normalt monterede dæk;

2.4.

»Normalt køretryk« angiver det kolde dæktryk, der er angivet af fabrikanten, forøget med
0,2 bar;

2.5.

»Speedometer« angiver den del af speedometerudstyret, der over for føreren løbende angiver
køretøjets hastighed (2);

2.5.1.

»Tolerancer for speedometerets målemekanisme« betyder nøjagtigheden af selve speedometeret, udtrykt som de øvre og nedre hastighedsvisningsgrænser for et område af fartindgangssignaler;

2.5.2.

»Speedometrets tekniske konstant« betyder forholdet mellem omdrejninger eller impulser pr.
minut og en angivet vist hastighed;

(*) Offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 (EFT L 346 af
17.12.1997).
(1) Som defineret I bilag 7 til Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) (document
TRANS/WP.29/78/Rev. 1/Amend. 2).
(2) Dette omfatter ikke den hastighedsvisende del af en taktograf, hvis dette er i overensstemmelse med typegodkendelsesspecifikationer, som ikke tillader en absolut forskel mellem faktisk og vist hastighed, som er større end de
værdier, som er resultat af kravene i afsnit 5.3 herunder.

L 95/1

DA

L 95/2

Den Europæiske Unions Tidende

2.6.

»Ikke-lastet køretøj« angiver et køreklart køretøj med brændstof, kølervæske, smøremiddel,
værktøj og et reservehjul (hvis det angives som standardudstyr af fabrikanten), der indeholder
en fører med en vægt på 75 kg, men uden passagerer, ekstraudstyr eller last.

3.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

3.1.

Ansøgningen om godkendelse af en køretøjstype med hensyn til speedometerudstyret,
herunder montering, skal indgives af fabrikanten af køretøjet eller af dennes godkendte
repræsentant.

3.2.

Følgende dokumenter skal vedlægges i tre eksemplarer samt følgende oplysninger:

3.2.1.

En beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til de punkter, der er angivet i afsnit 2.2, 2.3, 2.4
og 2.5 ovenfor; køretøjstypen skal angives.

3.3.

Et ikke-lastet køretøj, der er repræsentativt for køretøjstypen, skal leveres til den tekniske
service, hvor godkendelsesafprøvningerne udføres.

3.4.

Den kompetente myndighed skal kontrollere, at der er sikret effektiv overvågning af produktionens overensstemmelse, før typegodkendelsen udstedes.

4.

GODKENDELSE

4.1.

Hvis den køretøjstype, der er ansøgt godkendelse for i henhold til dette regulativ, overholder
forskrifterne i regulativet med hensyn til speedometerudstyret, herunder montering,
godkendes denne køretøjstype.

4.2.

Der tildeles et godkendelsesnummer til hver enkelt godkendt type. De to første cifre angiver
det højeste tal i serien af ændringer af regulativet på tidspunktet for godkendelsen. Den
samme kontraktpart må ikke tildele det samme nummer til en anden køretøjstype i
henhold til bestemmelserne i artikel 6 i dette regulativ.

4.3.

Meddelelse om godkendelse eller afslag på godkendelse af en køretøjstype efter dette regulativ,
skal overgives de parter til aftalen, der anvender dette regulativ, ved hjælp af en formular, der
er i overensstemmelse med modellen i bilag 1 til dette regulativ, samt med diagrammer,
leveret af ansøgeren, over installationen i et format, der ikke er større end A4
(210 × 297 mm) eller er foldet til dette format, samt i et passende målestoksforhold.

4.4.

For hvert køretøj, der er i overensstemmelse med en køretøjstype, der er godkendt efter dette
regulativ, skal der monteres et internationalt godkendelsesmærke med en kendelig og nemt
tilgængelig placering, der er angivet på godkendelsen. Mærket skal bestå af:

4.4.1.

en cirkel omkring bogstavet »E« efterfulgt af betegnelsestallet for det land, hvor godkendelsen
er udstedt (1);

(1) 1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for
Tjekkiet, 9 for Spanien, 10 for Jugoslavien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14
for Schweiz, 15 (ubenyttet), 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for
Portugal, 22 for Den Russiske Føderation, 23 for Grækenland, 24 for Irland, 25 for Kroatien, 26 for Slovenien, 27
for Slovakiet, 28 for Belarus, 29 for Estland, 30 (ubenyttet), 31 for Bosnien-Hercegovina, 32 for Letland, 33
(ubenyttet), 34 for Bulgarien, 35 (ubenyttet), 36 for Litauen, 37 for Tyrkiet, 38 (ubenyttet), 39 for Aserbajdsjan,
40 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, 41 (ubenyttet), 42 for Det Europæiske Fællesskab (godkendelse meddelt af de enkelte medlemsstater, der anvender deres egne ECE-symboler), 43 for Japan, 44 (ubenyttet), 45
for Australien, 46 for Ukraine, 47 for Sydafrika og 48 for New Zealand. Efterfølgende numre tildeles andre stater i
den kronologiske orden, i hvilken de ratificerer eller tiltræder aftalen om ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer og udstyr og dele, som kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser udstedt på grundlag af sådanne forskrifter, og de således tildelte numre meddeles af FN's
generalsekretær til aftalens parter.
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4.4.2.

nummeret på dette regulativ, efterfulgt af bogstavet »R«, en streg og godkendelsesnummeret
til højre for den cirkel, der er beskrevet i afsnit 4.4.1.

4.5.

Hvis køretøjet er i overensstemmelse med en køretøjstype, der er godkendt efter et eller flere
regulativer, der er tillæg til aftalen i det land, hvor godkendelsen er udstedt i henhold til dette
regulativ, skal det symbol, der er beskrevet i afsnit 4.4.1, ikke gentages. I dette tilfælde skal de
ekstra numre og symboler for alle de regulativer, som godkendelsen er udstedt efter i det
land, hvor godkendelsen er udstedt i henhold til dette regulativ, placeres i lodrette kolonner til
højre for det symbol, der er beskrevet i afsnit 4.4.1.

4.6.

Godkendelsesmærket skal være letlæseligt og uudsletteligt.

4.7.

Godkendelsesmærket skal placeres tæt ved eller på køretøjets dataplade, der er monteret af
fabrikanten.

4.8.

Bilag 2 til dette regulativ indeholder eksempler på sammensætning af godkendelsesmærker.

5.

SPECIFIKATIONER

5.1.

Speedometeret skal placeres i førerens direkte synsfelt, og så det nemt kan aflæses både dag
og nat. Det viste hastighedsområde skal være tilstrækkeligt til at omfatte maksimumhastigheden for denne type køretøj som angivet af fabrikanten.

5.1.1.

Hvis speedometeret er beregnet til køretøjer af kategori M, N samt L3, L4 og L5, skal
skalainddelingen være 1, 2, 5 eller 10 km/h. De numeriske hastighedsværdier skal angives
på følgende måde: Når den højeste værdi ikke er over 200 km/h, skal hastighedsværdier
angives i intervaller på højst 20 km/h. Når den højeste værdi er over 200 km/h, skal hastighedsværdier angives i intervaller på højst 30 km/h. De angivne numeriske hastighedsintervaller behøver ikke være ensartede.

5.1.2.

Hvis køretøjet fremstilles til salg i et andet land, hvor der anvendes britiske måleenheder, skal
speedometeret også inddeles i miles i timen (mph), og skalainddelingen skal være på 1, 2, 5
eller 10 mph. Hastighedsværdierne skal angives på skiven med intervaller på højst 20 mph
og skal starte ved 10 eller 20 mph. De angivne hastighedsintervaller behøver ikke være
ensartede.

5.1.3.

Hvis speedometeret er beregnet til køretøjer af kategori L1 (knallert) og L2, skal skalaen højst
gå til 80 km/h. Skalainddelingen skal være 1, 2, 5 eller 10 km/h, og de angivne numeriske
hastighedsværdier skal højst være 10 km/h. De angivne numeriske hastighedsintervaller
behøver ikke være ensartede.

5.1.4.

Hvis et køretøj af kategori M, N samt L3, L4 og L5 fremstilles til salg i et andet land, hvor der
anvendes britiske måleenheder, skal speedometeret også inddeles i mph (miles i timen), og
skalainddelingen skal være på 1, 2, 5 eller 10 mph. De numeriske hastighedsværdier skal
angives på skiven med intervaller på højst 20 mph og skal starte ved 10 eller 20 mph. De
angivne numeriske hastighedsintervaller behøver ikke være ensartede.

5.2.

Nøjagtigheden af speedometerudstyret skal afprøves i henhold til følgende fremgangsmåde:

5.2.1.

Dækkene skal være af én af de typer, der normalt monteres på køretøjet som angivet i afsnit
2.3 i dette regulativ. Der skal udføres en test af hver speedometertype, som fabrikanten agter
at montere.

5.2.2.

Afprøvningen skal udføres med køretøjet i ikke-lastet tilstand. Der kan benyttes ekstra last
med henblik på målingen. Køretøjets vægt og fordelingen mellem akslerne skal være angivet i
godkendelsesmeddelelsen (se bilag 1, afsnit 6).
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5.2.3.

Speedometerets referencetemperatur skal være 23 °C ± 5 °C.

5.2.4.

Under hver afprøvning skal dæktrykket være det normale køretryk som defineret i afsnit 2.4.

5.2.5.

Køretøjet afprøves ved følgende hastigheder:

Maksimal dimensionerende hastighed (Vmaks)
for køretøjet som angivet af fabrikanten (km/h)

Prøvehastighed (V1) (km/h)

Vmaks £ 45

80 % af Vmaks

45 < Vmaks £ 100

40 km/h og 80 % Vmaks
(hvis den resulterende hastigheder er ‡ 55 km/h)

100 < Vmaks £ 150

40 km/h, 80 km/h og 80 % Vmaks
(hvis den resulterende hastighed er ‡ 100 km/h)

150 < Vmaks

40 km/h, 80 km/h og 120 km/h

5.2.6.

Det måleinstrument, der bruges til at måle den nøjagtige hastighed, skal have en nøjagtighed
på ± 0,5 %;

5.2.6.1.

Overfladen på forsøgsbanen skal være flad og tør og skal give tilstrækkeligt vejgreb;

5.2.6.2.

Hvis der bruges et rulledynamometer til afprøvningen, skal rullens diameter være mindst
0,4 m;

5.3.

Den angivne hastighed må ikke være under køretøjets virkelige hastighed. Ved de hastigheder,
der er angivet i afsnit 5.2.5 ovenfor, skal der være følgende forhold mellem den viste
hastighed (V1) og den virkelige hastighed (V2):
0  ðV1  V2 Þ  0,1 V2 þ 4 km=h

6.

TILPASNINGER AF KØRETØJSTYPEN

6.1.

Alle tilpasninger af køretøjstypen skal meddeles den myndighed, der har godkendt køretøjstypen. Myndigheden kan enten:

6.1.1.

vurdere, at de foretagne ændringer ikke har en væsentlig negativ virkning, og at køretøjet
under alle omstændigheder stadig opfylder kravene; eller

6.1.2.

anmode om en yderligere testrapport fra den tekniske service, der har ansvaret for afprøvningen.

6.2.

Godkendelse eller afslag på godkendelse skal sammen med detaljerne om ændringerne
meddeles i henhold til fremgangsmåden beskrevet i afsnit 4.3 ovenfor til de aftaleparter,
der anvender dette regulativ.

7.

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

7.1.

Fremgangsmåderne for produktionens overensstemmelse skal være i overensstemmelse med
aftalen, bilag 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2), med følgende krav:

7.2.

Alle køretøjer, der er godkendt efter dette regulativ, skal fremstilles, så de stemmer overens
med den godkendte type ved at opfylde kravene i den eller de relevante dele af dette regulativ.
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7.3.

For hver køretøjstype udføres der tilstrækkelige kontroller med hensyn til speedometerudstyret og monteringen. Især skal der for hver køretøjstype mindst udføres den afprøvning,
der er foreskrevet i bilag 3 til dette regulativ.

7.4.

Den myndighed, der har udstedt typegodkendelse, kan til enhver tid kontrollere metoderne til
overensstemmelseskontrol, der anvendes i hvert enkelt produktionsanlæg. Den normale
hyppighed for disse kontroller skal være hvert andet år.

7.5.

Hvis der findes utilfredsstillende resultater under kontrollerne i henhold til afsnit 7.4 ovenfor,
skal den kompetente myndighed sikre, at alle nødvendige midler bruges på at genoprette
produktionens overensstemmelse så hurtigt som muligt.

8.

STRAFFE FOR PRODUKTIONENS MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE

8.1.

Den godkendelse, der udstedes for en køretøjstype i henhold til dette regulativ, kan trækkes
tilbage, hvis kravet i afsnit 7.1 ovenfor ikke opfyldes, eller hvis køretøjerne ikke består de
kontroller, der er beskrevet i afsnit 7 ovenfor.

8.2.

Hvis en kontraktpart, der anvender dette regulativ, tilbagetrækker en tidligere udstedt godkendelse, skal den straks meddele dette til de andre kontraktparter, der anvender dette regulativ,
ved hjælp af en meddelelsesblanket, der er i overensstemmelse med modellen i bilag 1 til
dette regulativ.

9.

NAVNE OG ADRESSER PÅ TEKNISK SERVICE, DER UDFØRER GODKENDELSESTEST, OG PÅ ADMINISTRATIVE AFDELINGER

De kontraktparter, der anvender dette regulativ, skal oplyse FN's sekretariat om navne og
adresser på teknisk service, der udfører godkendelsestest, og på myndigheder, der udsteder
godkendelse, og som formularer til attestering af godkendelse eller til udvidelse, afslag eller
tilbagetrækning af godkendelser, der er udstedt i andre lande, sendes til.
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BILAG 2
SAMMENSÆTNING AF GODKENDELSESMÆRKER
Model A
(se afsnit 4.4 i dette regulativ)

Godkendelsesmærket ovenfor viser, at den pågældende køretøjstype er godkendt i Nederlandene (E 4), i henhold til
regulativ nr. 39. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er udstedt i henhold til kravene i regulativ nr. 39 i
den oprindelige udgave.

Model B
(se afsnit 4.5 i dette regulativ)

Godkendelsesmærket ovenfor viser, at den pågældende køretøjstype er godkendt i Nederlandene (E 4), i henhold til
regulativ nr. 39 og 33 (1). Godkendelsesnumrene angiver, at regulativ nr. 39 og 33 ved udstedelsen af de respektive
godkendelser stadig var i den oprindelige udgave.

(1) Det andet nummer er blot et eksempel.
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BILAG 3
TEST AF SPEEDOMETERNØJAGTIGHED FOR PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE
1. TESTBETINGELSER
Testbetingelser skal være som angivet i afsnit 5.2.1 til 5.2.6 i dette regulativ.

2. BETINGELSER
Produktionen skal betragtes som værende i overensstemmelse med dette regulativ, hvis der er følgende forhold
mellem den hastighed, som speedometeret viser (V1), og den faktiske hastighed (V2):
Ved køretøjer af kategori M og N:
0  ðV1  V2 Þ  0,1 V2 þ 6 km=h
Ved køretøjer af kategori L3, L4 og L5:
0  ðV1  V2 Þ  0,1 V2 þ 8 km=h
Ved køretøjer af kategori L1 og L2:
0  ðV1  V2 Þ  0,1 V2 þ 4 km=h.
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Regulativ nr. 60 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser for godkendelse af tohjulede motorcykler og knallerter med hensyn til førerbetjente betjeningsorganer, herunder identificering af betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer (*)
1.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette regulativ finder anvendelse på tohjulede motorcykler og tohjulede knallerter for så vidt
angår førerbetjente betjeningsorganer, herunder identificering af betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer.

2.

DEFINITIONER

I dette regulativ forstås ved:
2.1.

»godkendelse af et køretøj«, godkendelse af en køretøjstype med hensyn til førerbetjente
betjeningsorganer, hvor sådanne er monteret, og deres identificering

2.2.

»køretøjstype«, en klasse motordrevene køretøjer, som ikke adskiller sig med hensyn til de
indretninger, der kan påvirke de førerbetjente betjeningsorganer

2.3.

»køretøj«, en tohjulet motorcykel som defineret i artikel 1, litra n), eller en tohjulet knallert,
som defineret i artikel 1, litra m), i De Forenede Nationers konvention om vejtrafik (Wien
1968)

2.4.

»betjeningsorgan«, enhver del af køretøjet eller en anordning, der aktiveres direkte af føreren,
og som ændrer et køretøjs eller en del af et køretøjs tilstand eller funktion

2.5.

»styr«, enhver del af den eller de stænger, der er forbundet til forgaflens øverste del (styrhoved) og ved hjælp af hvilken eller hvilke køretøjet styres

2.5.1.

»styr: højre side«, enhver del af styret, der set i retningen for fremadkørsel ligger på højre side
af køretøjets midterplan i længderetningen

2.5.2.

»styr: venstre side«, enhver del af styret, der set i retningen for fremadkørsel ligger på venstre
side af køretøjets midterplan i længderetningen

2.5.3.

»styr: fremad«, den del af styret, der finder sig på den side, der er længst væk fra føreren, når
denne sidder i en kørestilling

2.6.

»håndtag«, den del af styret, der befinder sig længst fra midten, og ved hjælp af hvilke føreren
holder fast i styret

2.6.1.

»drejehåndtag«, et håndtag, der styrer en af køretøjets funktionelle mekanismer, og som frit
kan rotere rundt om styret, når det drejes af køretøjets fører

2.7.

»stel«, enhver del af køretøjets stel eller chassis, som motoren og/eller transmissionsenheden
er fastgjort til, og/eller selve motoren eller transmissionsenheden

2.7.1.

»stel: højre side«, enhver del af stellet, der set i retningen for fremadkørsel ligger på højre side
af køretøjets midterplan i længderetningen

2.7.2.

»stel: venstre side«, enhver del af stellet, der set i retningen for fremadkørsel ligger på venstre
side af køretøjets midterplan i længderetningen

(*) Offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 (EFT L 346 af
17.12.1997, s. 78).
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2.8.

»betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet«, enhver anordning bestående af en arm, der
drejer sig om et omdrejningspunkt, og ved hjælp af hvilken en af køretøjets funktionelle
mekanismer aktiveres

2.8.1.

»håndbetjent betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (håndgreb)«, en vægtstang, der
betjenes ved førerens håndkraft
NB: Medmindre andet er angivet, virker et håndbetjent betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (håndgreb) ved kompression (dvs. bevægelse af vægtstangens spids mod den bærende
konstruktion), f.eks. for at aktivere en bremsemekanisme eller foretage en udkobling.

2.8.2.

»fodbetjent betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet«, en vægtstang, der betjenes ved
kontakt mellem førerens fod og en »spore«, der stikker ud fra vægtstangsarmen

2.8.3.

»pedal«, et betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet, der betjenes ved kontakt mellem førerens fod og et trædestykke på vægtstangen, der er anbragt således, at der kan udøves tryk på
vægtstangsarmen
NB: Medmindre andet er angivet, virker en pedal ved nedtrykning, f.eks. at aktivere en
bremsemekanisme.

2.8.4.

»kørepedaler«, de anordninger, der er forbundet til en form for transmission og kan bruges til
fremdrift af en knallert

2.8.5.

»vippearm«, en vægtstang med omdrejningspunkt i eller nær midten og med et trædestykke
eller en »spore« i hver ende, der betjenes ved kontakt mellem førerens fod og nævnte trædestykker eller »sporer« (jf. bilag 3, fig. 3)

2.9.

»fodstøtte«, de fremspring på hver side af køretøjet, hvor føreren anbringer fødderne, når han
befinder sig i kørestillingen

2.10.

»fodplade«, den del af køretøjet, hvor føreren anbringer fødderne, når han sidder i den
normale kørestilling, hvis køretøjet ikke er forsynet med kørepedaler eller fodstøtte for
føreren

2.11.

»med uret«, den pågældende dels omdrejningsretning omkring en akse i samme retning som
viserne på et ur, når den pågældende del ses oppefra eller fra ydersiden

2.11.1.

»mod uret« har den modsatte mening

2.12.

»kombineret driftsbremse«, et betjeningssystem (hydraulisk aktion eller mekanisk forbindelse,
eller begge dele), hvor både køretøjets for- og bagbremse aktiveres, i det mindste delvist, ved
anvendelse af kun ét betjeningsorgan

2.13.

»indikator«, en anordning, som giver oplysninger om et systems eller en del af et systems
funktion eller tilstand, f.eks. oplysninger om en væskestand

2.14.

»kontrolanordning«, et optisk signal, der angiver, at en anordning er aktiveret, eller angiver
korrekt funktion eller tilstand, fejlfunktion eller fejltilstand, eller funktionssvigt

2.15.

»symbol« et diagram til identificering af et betjeningsorgan, en kontrolanordning eller en
indikator.

3.

ANSØGNING OM TYPEGODKENDELSE

3.1.

Ansøgningen om godkendelse af en køretøjstype med hensyn til førerbetjente betjeningsorganer skal indsendes af fabrikanten af køretøjet eller af dennes godkendte repræsentant.

3.2.

Ansøgningen skal bilægges nedennævnte dokumenter i tre eksemplarer samt følgende oplysninger:

3.2.1.

Tegninger, i relevant målestok og tilstrækkeligt detaljerede, af de dele af køretøjet, som
forskrifterne i dette regulativ vedrører, og, hvis det er nødvendigt, af selve køretøjet.
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3.3.

Et køretøj, som er repræsentativt for den køretøjstype, der søges godkendt, skal indleveres til
den tekniske tjeneste, der forestår godkendelsesprøvningen, med henblik på de prøvninger,
der er omhandlet i punkt 5 i dette regulativ.

4.

TYPEGODKENDELSE

4.1.

Når forskrifterne i punkt 5 og 6 nedenfor opfyldes af den køretøjstype, som søges godkendt
efter dette regulativ, meddeles godkendelse af køretøjstypen.

4.2.

Hver godkendt type tildeles et godkendelsesnummer. De første to cifre i dette nummer (i
øjeblikket 00 for regulativet i dettes oprindelige form) angiver den ændringsserie, som indeholder de seneste større tekniske ændringer, som var foretaget af dette regulativ på godkendelsestidspunktet. Samme kontraherende part må ikke tildele en anden køretøjstype det
samme nummer.

4.3.

Meddelelse om godkendelse eller afslag på godkendelse af en køretøjstype efter dette regulativ
skal overgives de kontraherende parter, der anvender dette regulativ, ved hjælp af en
formular, der er i overensstemmelse med modellen i bilag 1 til dette regulativ, sammen
med tegninger og diagrammer, leveret af ansøgeren, i et format, der ikke er større end A4
(210 × 297 mm) eller er foldet til dette format, samt i et passende målestoksforhold.

4.4.

På alle køretøjer, der er i overensstemmelse med en køretøjstype, der er godkendt i henhold
til dette regulativ, skal der monteres et internationalt godkendelsesmærke med en kendelig og
nemt tilgængelig placering, der er angivet i godkendelsesformularen, og dette mærke skal
bestå af:

4.4.1.

en cirkel, som omslutter bogstavet »E«, efterfulgt af kendingsnummeret på den stat, som har
meddelt godkendelse (1),

4.4.2.

nummeret på dette regulativ efterfulgt af bogstavet »R«, en bindestreg og typegodkendelsesnummeret til højre for cirklen, der er beskrevet i punkt 4.4.1.

4.5.

Hvis køretøjet er i overensstemmelse med en køretøjstype, der i henhold til et eller flere andre
regulativer, som danner bilag til overenskomsten, er godkendt i det land, der har godkendt
køretøjet i henhold til dette regulativ, er det ikke nødvendigt at gentage det symbol, der er
beskrevet i punkt 4.4.1. I så tilfælde skal regulativet og godkendelsesnumrene samt de ekstra
symboler for alle de regulativer, som godkendelsen er udstedt efter i det land, hvor godkendelsen er udstedt i henhold til dette regulativ, placeres i lodrette kolonner til højre for det
symbol, der er beskrevet i afsnit 4.4.1.

4.6.

Godkendelsesmærket skal være letlæseligt og uudsletteligt.

4.7.

Godkendelsesmærket skal være let tilgængeligt.

4.8.

Bilag 2 til dette regulativ indeholder eksempler på udformningen af godkendelsesmærker.

5.

GENERELLE FORSKRIFTER

5.1.

Alle de i punkt 6.1, 6.2, 6.3 og 6.4 angivne førerbetjente betjeningsorganer skal befinde sig
inden for førerens rækkevidde, når denne sidder i kørestillingen.

5.1.1.

Førerens mulighed for at nå betjeningsorganerne må ikke forringes fordi, den forstyrres af et
andet betjeningsorgan eller en del af selve motorcyklen.

(1) 1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for
Tjekkiet, 9 for Spanien, 10 for Jugoslavien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14
for Schweiz, 15 . . ., 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for Portugal,
22 for Den Russiske Føderation, 23 for Grækenland, 24 . . ., 25 for Kroatien, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet, 28
for Belarus og 29 for Estland. Følgende numre tildeles andre lande i den rækkefølge de ratificerer eller tiltræder
aftalen om gensidig anerkendelse af udstyr og dele til motorkøretøjer, og FN's generalsekretær meddeler de kontraherende parter de således tildelte numre.
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5.1.2.

De betjeningsorganer, der er nærmere omhandlet i punkt 6.1 til 6.4 nedenfor, skal placeres
på de steder eller inden for de områder, der er angivet i de pågældende punkter.

5.1.3.

De betjeningsorganer på styret, der er nærmere omhandlet i
punkt 6.2.1 (forbremse)
punkt 6.2.2.2 (bagbremse: knallerter)
punkt 6.3.1 (kobling)
punkt 6.4.1 (lydsignalapparat)
punkt 6.4.2.2 (betjeningsorgan for fjern- og nærlys)
punkt 6.4.3 (betjeningsorgan for blinklys)
skal placeres således at føreren kan nå dem uden at fjerne hånden fra det pågældende
håndtag.

5.2.

De betjeningsorganer, der er nærmere omhandlet i punkt 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 og 6.3.1, skal
være udformet således, at de er i overensstemmelse med forskrifterne i bilag 3, del 1 (håndbetjente betjeningsorganer efter vægtstangsprincippet (håndgreb)) eller del 2 (fodbetjente
betjeningsorganer efter vægtstangsprincippet, vippearme og pedaler).

5.3.

Identifikation

5.3.1.

Monterede betjeningsorganer, kontrolanordninger og indikatorer skal identificeres i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 4.

6.

SÆRLIGE FORSKRIFTER

6.1.

Motorbetjeningsorganer

6.1.1.

Start

6.1.1.1.

Motorens tændingskontakt: Hvis der er tale om en drejekontakt, skal bevægelsen fra stillingen
fra slukket tænding (»off«) til tændt tænding (»on«) foregå i urets retning.

6.1.1.2.

Startkontakt: Ingen særlige forskrifter.

6.1.1.3.

Kombineret tændings- og startkontakt: Hvis der er tale om en drejekontakt, skal bevægelsen
fra stillingen fra slukket tænding (»off«) til tændt tænding (»on«) til starterens aktiveringsstilling
foregå i urets retning.

6.1.2.

Hastighed

6.1.2.1.

Styring af hastighed: Motorens hastighed skal styres ved hjælp af et håndbetjent betjeningsorgan.
Betjeningsorganets placering: på styret: i højre side.
Type betjeningsorgan: drejehåndtag på styr.
Drejeretning: mod uret for at øge hastigheden.

6.1.3.

Standsning

6.1.3.1.

Standsning af motor: Som en måde til standsning af motoren som alternativ til hovedkontakten (punkt 6.1.1.1) eller en dekompressionsventil (punkt 6.1.3.2 nedenfor), kan køretøjet
forsynes med en afbryder for elektrisk strøm til motoren.
Betjeningsorganets placering: på styret: i højre side.
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Manuel dekompression:
Betjeningsorganets placering: på styret
Type betjeningsorgan: betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (greb), eller drejehåndtag,
forudsat at dette er kombineret med hastighedsstyringen (højre side).

6.2.

Bremser

6.2.1.

For(hjuls)bremse:
Betjeningsorganets placering: på styret: i højre side fremad
Type betjeningsorgan: håndbetjent betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (håndgreb)

6.2.2.

Bag(hjuls)bremse:

6.2.2.1.

Køretøjer udstyret med manuelt betjent kobling:
Betjeningsorganets placering: på stellet: i højre side
Type betjeningsorgan: pedal

6.2.2.2.

Køretøjer uden manuel betjening af kobling

6.2.2.2.1.

Køretøjer udstyret med kørepedaler skal være i overensstemmelse med forskriften, og køretøjer forsynet med en fodplade eller med fodstøtter integreret i en fodplade, som har en
konstruktivt bestemt største hastighed, der ikke overstiger 100 km/h, kan være i overensstemmelse med forskriften.
Betjeningsorganets placering: på styret: i venstre side fremad
Type betjeningsorgan: håndbetjent betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (håndgreb)

6.2.2.2.2.

Alle andre køretøjer
Betjeningsorganets placering: på stellet: i højre side
Type betjeningsorgan: pedal

6.2.2.3.

Der er intet i forskrifterne i punkt 6.2.2.1 eller 6.2.2.2.1 i dette regulativ, der forbyder, at en
knallert udstyret med kørepedaler, udstyres med en bag(hjuls)bremse, der virker ved en
anordning, der aktiveres ved at træde pedalerne baglæns.

6.2.3.

Kombineret driftsbremse: Intet i forskrifterne i punkt 6.2.1 eller 6.2.2 i dette regulativ
forbyder, at et køretøj udstyres med en kombineret driftsbremse (jf. punkt 2.12).
Betjeningsorganets type og placering: som nærmere angivet i punkt 6.2.1 og 6.2.2.

6.2.4.

Parkeringsbremse: Ingen særlige forskrifter.
Type betjeningsorgan: håndbetjent betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (håndgreb) eller
pedal

6.3.

Transmission

6.3.1.

Kobling: betjeningsorgan
Betjeningsorganets placering: på styret: i venstre side fremad
Type betjeningsorgan: håndbetjent betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (håndgreb)
NB: Ovennævnte forskrifter forbyder ikke, at der som anordning til betjening af koblingen
anvendes et kombineret fodbetjent betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet som betjeningsorgan for både kobling og gearskifte.
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6.3.2.

Betjeningsorgan for gearskifte

6.3.2.1.

Hvis der er tale om køretøjer udstyret med et betjeningsorgan til gearskifte, der fungerer
uafhængigt af betjeningsorganet til koblingen
Betjeningsorganets placering: på stellet: i venstre side
Type betjeningsorgan: fodbetjent betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet eller vippearm.

6.3.2.1.1.

Ved bevægelse af det fodbetjente betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet eller den forreste
del af vippearmen opad vælges trinvist gear, der øger hastigheden i fremadgående retning,
mens det omvendte gælder for valg af gear, der reducerer hastigheden. Der skal forefindes en
særskilt »neutral« stilling (frigear).

6.3.2.1.2.

Bevægelse af det fodbetjente betjeningsorgan til gearskifte i fremadgående eller bagudgående
retning er også tilladt. I dette tilfælde skal bevægelse af det fodbetjente betjeningsorgan efter
vægtstangsprincippet i bagudgående retning betyde trinvist valg af gear, der øger hastigheden,
mens det omvendte skal gælde for valg af gear, der reducerer hastigheden. Der skal forefindes
en særskilt »neutral« stilling (frigear).

6.3.2.2.

Hvis der er tale om køretøjer udstyret med et betjeningsorgan til gearskifte, der fungerer
sammen med betjeningsorganet til koblingen:
Betjeningsorganets placering: på styret: i venstre side
Type betjeningsorgan: drejehåndtag på styr.

6.3.2.2.1.

Drejning af håndtaget mod uret skal betyde trinvist valg af gear, der øger hastigheden i
fremadgående retning, mens det omvendte gælder for valg af gear, der reducerer hastigheden.
Der skal forefindes en særskilt »neutral« stilling (frigear).

6.4.

Betjeningsorganer for lys og signalgivning

6.4.1.

Lydsignalapparat

6.4.1.1.

Hvis der er tale om køretøjer udstyret med et betjeningsorgan til gearskifte, der fungerer
uafhængigt af betjeningsorganet til koblingen:
Betjeningsorganets placering: på styret: i venstre side
Type betjeningsorgan: knap

6.4.1.2.

Hvis der er tale om køretøjer udstyret med et betjeningsorgan til gearskifte, der fungerer
sammen med betjeningsorganet til koblingen:
Betjeningsorganets placering: på styret: i højre side
Type betjeningsorgan: knap

6.4.2.

Lys

6.4.2.1.

Omskifter til betjening af lygter
Hvis der er tale om en drejekontakt, skal drejning med uret trin for trin betyde tænding af
køretøjets positionslygter og derefter køretøjets hovedlygter. Dette forhindrer ikke forekomsten af yderligere kontaktpositioner, hvis disse er tydeligt angivet. Lyskontakten kan, hvis
dette ønskes, kombineres med tændingskontakten.
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6.4.2.2.

Omskifter for fjern- og nærlys

6.4.2.2.1.

Hvis der er tale om køretøjer udstyret med et betjeningsorgan til gearskifte, der fungerer
uafhængigt af betjeningsorganet til koblingen:
Betjeningsorganets placering: på styret: i venstre side

6.4.2.2.2.

Hvis der er tale om køretøjer udstyret med et betjeningsorgan til gearskifte, der fungerer
sammen med betjeningsorganet til koblingen:
Betjeningsorganets placering: på styret: i højre side

6.4.2.3.

Lyssignalapparat: Betjeningsorganet for denne anordning skal befinde sig umiddelbart ved
siden af omskifteren for fjern- og nærlys eller skal være en yderligere funktion på denne.

6.4.3.

Omskifter for blinklys
Betjeningsorganets placering: på styret
Betjeningsorganet skal udformes således, at påvirkning af venstre del af betjeningsorganet eller
bevægelse af betjeningsorganet mod venstre, set fra førerens stilling, aktiverer blinklysene i
venstre side, og omvendt for så vidt angår blinklysene i højre side.
Betjeningsorganet skal være tydeligt mærket på en sådan måde, at det angiver på hvilken side
af køretøjet betjeningsorganet aktiverer blinklysene.

6.5.

Betjeningsorganer for brændstoftilførsel

6.5.1.

Koldstartsanordning. Betjeningsorganet skal være placeret således, at føreren har rimelig og let
adgang til det.

6.5.2.

Betjeningsorgan til manuel afbrydelse af brændstoftilførsel. Dette betjeningsorgan skal have
separate stillinger for »OFF«, »ON« og »RESERVE« (hvis der findes en reserveforsyning).
Betjeningsorganet skal være i ON-stillingen, når det står i den retning, som brændstoffet
strømmer i fra tanken til motoren: i OFF-stillingen, når det står på tværs af brændstofstrømmen, og i RESERVE-stillingen, når det står i modsat retning af brændstofstrømmen.

6.5.2.1.

Hvis en maskine er udstyret med reserveforsyning, skal føreren kunne skifte til denne i
siddende stilling.

7.

ÆNDRINGER AF KØRETØJSTYPEN

7.1.

Enhver ændring af køretøjstypen skal anmeldes til den administrative myndighed, som har
godkendt køretøjstypen. Denne myndighed kan så enten:

7.1.1.

vurdere, at de foretagne ændringer ikke har en væsentlig negativ virkning, og at køretøjet
under alle omstændigheder stadig opfylder forskrifterne, eller

7.1.2.

anmode om en yderligere prøvningsrapport fra den tekniske tjeneste, der har ansvaret for
afprøvningen.

7.2.

Bekræftelse eller nægtelse af godkendelse, med angivelse af ændringerne, meddeles de kontraherende parter, som anvender dette regulativ, via den ovenfor i punkt 4.3 anførte procedure.

8.

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

8.1.

Ethvert køretøj, som bærer et godkendelsesmærke som foreskrevet i dette regulativ, skal være
i overensstemmelse med den godkendte køretøjstype, navnlig hvad angår førerbetjente betjeningsorganer.
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8.2.

For at kontrollere overensstemmelsen med de i punkt 8.1 foreskrevne krav skal der foretages
et tilstrækkeligt antal stikprøver på serieproducerede køretøjer, som bærer det godkendelsesmærke, som kræves ifølge dette regulativ.

9.

SANKTIONER I TILFÆLDE AF PRODUKTIONENS MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE

9.1.

Godkendelser, som er meddelt for en type køretøj i henhold til dette regulativ, kan inddrages,
hvis forskrifterne i punkt 8.1 ovenfor ikke er opfyldt, eller hvis køretøjet eller køretøjerne
ikke har bestået den i punkt 8.2 foreskrevne kontrol.

9.2.

Hvis en kontraherende part, der anvender dette regulativ, tilbagetrækker en tidligere udstedt
godkendelse, skal den straks underrette de andre kontraherende parter, der anvender dette
regulativ, ved hjælp af en kopi af godkendelsesformularen, som i slutningen med store typer
er forsynet med den underskrevne og daterede påskrift »GODKENDELSEN TRUKKET
TILBAGE«.

10.

FULDSTÆNDIG OPHØRT PRODUKTION

Hvis indehaveren af godkendelsen helt ophører med at fremstille en køretøjstype, der er
godkendt i henhold til dette regulativ, skal han meddele dette til den myndighed, der har
udstedt godkendelsen. Ved modtagelse af den relevante meddelelse skal den pågældende
myndighed meddele dette til de andre kontraherende parter, der anvender dette regulativ,
ved hjælp af en kopi af godkendelsesformularen, som i slutningen med store typer er forsynet
med den underskrevne og daterede påskrift »PRODUKTIONEN OPHØRT«.

11.

NAVNE OG ADRESSER PÅ TEKNISKE TJENESTER, DER UDFØRER GODKENDELSESPRØVNINGER, OG
PÅ MYNDIGHEDER

De kontraherende parter, der anvender dette regulativ, skal oplyse FN's sekretariat om navne
og adresser på tekniske tjenester, der udfører godkendelsesprøvninger, og på myndigheder,
der udsteder godkendelse, og hvortil formularer til attestering af godkendelse af eller afslag på
eller udvidelse eller tilbagetrækning af godkendelser, der er udstedt i andre lande, sendes.

12.

OVERGANGSBESTEMMELSER

Brugen af de symboler, der er angivet i bilag 4 til dette regulativ, er obligatorisk fra 1. juli
1986.
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BILAG 2
UDFORMNING AF TYPEGODKENDELSESMÆRKER
Model A
(se punkt 4.4 i dette regulativ)

Det ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret et køretøj, angiver, at den pågældende køretøjstype med hensyn
til førerbetjente betjeningsorganer er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 60 med godkendelsesnummer 002439. Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er udstedt i henhold til forskrifterne i regulativ nr.
60 i den oprindelige udgave.

Model B
(se punkt 4.5 i dette regulativ)

Ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret et køretøj, viser, at den pågældende køretøjstype er godkendt i
Nederlandene (E 4), i henhold til regulativ nr. 60 og 10 (1).
Godkendelsesnummeret angiver, at regulativ nr. 60 på de tidspunkter, hvor de respektive godkendelser er udstedt, ikke
var blevet ændret, og at regulativ nr. 10 allerede omfattede en serie af ændringer, kaldet 01.

(1) Det sidstnævnte nummer er kun et eksempel.
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BILAG 3
SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE BETJENINGSORGANER EFTER VÆGTSTANGSPRINCIPPET
1.

DEL 1: HÅNDBETJENTE BETJENINGSORGANER EFTER VÆGTSTANGSPRINCIPPET (HÅNDGREB)

1.1.

Den største afstand mellem forkanten af det håndbetjente betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet
(håndgrebet) og bagkanten af håndtaget må ikke overstige 120 mm målt vinkelret på håndtagets akse
på et hvilket som helst punkt mellem håndtagets midtpunkt og dets ende nærmest det håndbetjente
betjeningsorgans (håndgrebets) omdrejningspunkt (jf. figur 1 a)). Hvis der er tale om køretøjer udstyret
med et betjeningsorgan til gearskifte, der fungerer sammen med betjeningsorganet til koblingen, må den
største afstand ikke overstige 135 mm.

1.2.

Denne afstand kan være større på den anden side af håndtagets midtpunkt i retning af den åbne ende af
det håndbetjente betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (håndgrebet).

1.3.

Mindsteafstanden (frigangen) mellem bagkanten af det håndbetjente betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (håndgrebet) og håndtagets forkant må ikke være under 45 mm på noget punkt mellem håndtagets ydre ende og dets midtpunkt (jf. figur 1 b)).

1.4.

Denne afstand kan være mindre på den anden side af håndtagets midtpunkt i retning af omdrejningspunktet, men må under ingen omstændigheder være under 25 mm.

1.5.

Den ydre ende af det håndbetjente betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (håndgrebet) må ikke rage
ud over håndtagets ende med mere end 30 mm, når håndgrebet er fuldt trukket (jf. figur c)).

2.

DEL 2: FODBETJENTE BETJENINGSORGANER EFTER VÆGTSTANGSPRINCIPPET, VIPPEARME OG
PEDALER

2.1.

Fodbetjente betjeningsorganer efter vægtstangsprincippet

2.1.1.

Den største afstand mellem bagkanten på »sporen« på det fodbetjente betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet og bagkanten på den tilhørende fodstøtte må ikke overstige 200 mm på noget punkt på
»sporen« på det fodbetjente betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (jf. figur 2).

2.1.2.

Den mindste afstand mellem bagkanten på »sporen« på det fodbetjente betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet og forkanten på den tilhørende fodstøtte må ikke være mindre end 105 mm på noget punkt
på »sporen« på det fodbetjente betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet (jf. figur 2).

2.1.3.

Hvis fodstøtterne kan justeres, måles disse afstande i de normale justeringspunkter for fodstøtten, som
angivet i fabrikantens instruktioner til køretøjets ejer/bruger (brugervejledningen), og med det fodbetjente
betjeningsorgan efter vægtstangsprincippet i den af fabrikanten foreskrevne stilling.

2.2.

Vippearme

2.2.1.

Afstanden (K) mellem trædestykkets bagkant, eller bagkanten af den »spore«, der befinder sig i forreste
ende af vippearmen, og fodstøttens bagkant må ikke være over 200 mm eller under 60 mm (jf. figur 3).

2.2.2.

Afstanden (L) mellem trædestykkets forkant, eller forkanten af den »spore«, der befinder sig i bagerste
ende af vippearmen, og fodstøttens bagkant må ikke være over 100 mm eller under 50 mm (jf. figur 3).

2.2.3.

Hvis fodstøtterne kan justeres, måles disse afstande i de normale justeringspunkter for fodstøtten, som
angivet i brugervejledningen, og med vippearmen i den af fabrikanten foreskrevne stilling.

2.3.

Pedaler

2.3.1.

Køretøjer udstyret med fodstøtter

2.3.1.1.

Den største afstand mellem bagkanten på pedalens trædestykke og bagkanten på den tilhørende fodstøtte
må ikke på noget punkt overstige 170 mm (jf. figur 4).

2.3.1.2.

Den mindste afstand mellem bagkanten på pedalens trædestykke og forkanten på den tilhørende fodstøtte
må ikke på noget punkt være mindre end 50 mm (jf. figur 4).

2.3.1.3.

Hvis fodstøtterne kan justeres, måles disse afstande i de normale justeringspunkter for fodstøtten, som
angivet i brugervejledningen, og med pedalen i den af fabrikanten foreskrevne stilling.
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2.3.2.

Køretøjer udstyret med fodplade

2.3.2.1.

Den største afstand mellem fodpladens overflade og det højeste punkt på pedalens trædestykke, målt
vinkelret på fodpladens overflade umiddelbart ved siden af pedalen, må ikke overstige 105 mm (jf. figur
5).

2.3.2.2.

Den yderste ende af pedalens trædestykke må ikke rage mere end 25 mm uden for fodpladens yderkant
(jf. figur 5).

Figur 1 a)
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Figur 1 b)
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Figur 2

Figur 3
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Figur 4

Figur 5
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BILAG 4
BETJENINGSORGANER, KONTROLANORDNINGER OG INDIKATIORER, SOM, HVIS DE FOREFINDES,
SKAL VÆRE IDENTIFICERET, OG HERTIL ANVENDTE SYMBOLER (1)
1. I dette bilag specificeres symboler, dvs. standardtegn, der bruges til at identificere bestemte betjeningsorganer,
indikatorer og kontrolanordninger på en motorcykel eller knallert og til at gøre det lettere at betjene sådanne.
Ligeledes angives farver på mulige optiske kontrolanordninger, som advarer føreren med hensyn til funktion eller
fejl på anordninger og udstyr tilsluttet de pågældende betjeningsorganer.
2. Dette bilag finder anvendelse på de betjeningsorganer, som, når de bruges, er monteret på instrumentbrættet eller i
umiddelbar nærhed af motorcyklens eller knallertens fører. Denne definition af anvendelse betyder ikke, at hver af de
i dette bilag anførte betjeningsorganer nødvendigvis skal forefindes.
3. Symboler skal, når de ses af føreren siddende i kørestilling, kunne genkendes som vist i punkt 5 nedenfor.
4. Symbolerne skal fremstå klart mod baggrunden, idet de enten skal være lyse på en mørk baggrund eller mørke på en
lys baggrund.
5. Symbolet skal placeres på eller umiddelbart ved siden af det betjeningsorgan eller den kontrolanordning, der skal
identificeres. Hvor dette ikke er muligt, skal symbolet forbindes med tilhørende betjeningsorgan eller kontrolanordning med en ubrudt linje, der er så kort som muligt.
6. Hvis der i et symbol vises en motorcykel/(knallert) eller en del af en motorcykel/(knallert) set fra siden, antages det, at
der er tale om en motorcykel/(knallert), der kører fra højre mod venstre.
7. Fokuseret lys vises ved parallelle stråler og spredt lys ved divergerende stråler.
8. Når følgende farver anvendes på optiske kontrolanordninger, skal de angive følgende:
Rød: Fare
Gul: Forsigtighed
Grøn: Sikkerhed
(Blå må kun anvendes til kontrolanordningen for forlygtens fjernlys).

(1) I overensstemmelse med den internationale standard ISO 6727-1981 og 4129-1978. For at sikre en korrekt grafisk gengivelse og
overholdelse af de nøjagtige proportioner er symbolerne reproduceret i overensstemmelse med ISO-kvadratnettet (se også tillægget til
dette bilag).
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9. Betegnelse for og illustration af symboler

Figur 1 (1)
Betjeningsorgan for forlygter
Fjernlys
Kontrolanordnings lysfarve: blå

Figur 2 (1)
Betjeningsorgan for forlygter
Nærlys
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Figur 3 (1)
Retningsviserblinklys
Kontrolanordningens lysfarve: grøn

Figur 4 (1)
Havariblinklys (alternativer)
Kontrolanordningens lysfarve: rød, eller de to pile i
figur 3 blinker samtidigt
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Figur 5
Manuel choker
Kontrolanordningens lysfarve: gul

Figur 6 (2)
Lydsignalapparat
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Figur 7 (2)
Brændstofniveau
Kontrolanordningens lysfarve: gul

Figur 8
Kølervæsketemperatur
Kontrolanordningens lysfarve: rød
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Figur 9
Ladeindikator
Kontrolanordningens lysfarve: rød

Figur 10
Motorolie
Kontrolanordningens lysfarve: rød
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Figur 11 (1)
Tågeforlygte (3)
Kontrolanordningens lysfarve: grøn

Figur 12
Tågebaglygte (3)
Kontrolanordningens lysfarve: gul
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Figur 13
Brændstofhane — lukket
Brændstofhane — åben

Figur 14
Brændstofventil — »reserve«
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Figur 15a, b
Tænding eller supplerende stansning af motor

Figur 15a
Motor afbrudt

Figur 15b
Motor kører

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/33

L 95/34

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Figur 16a, b, c
Lyskontakt (kan kombineres med betjeningsorgan for tænding)

Figur 16a (1)
Positionslys
Kontrolanordningens lysfarve: grøn

Figur 16b
Hovedlysafbryder
Kontrolanordningens lysfarve: grøn
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Figur 16c
Parkeringslys

Figur 17
Indikator for frigear
Kontrolanordningens farve: grøn
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Figur 18
Elstarter

Bemærkninger
(1) Det indre af symbolet kan være helt udfyldt med mørk farve.
(2) Det mørke areal af dette symbol kan erstattes af det samme areals omrids, og i sådanne tilfælde skal den del, der her er vist som hvid, være helt

udfyldt med mørk farve.
(3) Hvis samme betjeningsorgan anvendes til tågelygter både for og bag, skal symbolet for »tågeforlygte« anvendes.
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Tillæg
Grundmønster for de symboler, der er vist i bilag 4

Figur 1
Grundmønstret
Grundmønstret omfatter:
1.

et grundkvadrat med sider på 50 mm; denne dimension svarer til den nominelle dimension »a« i grundmønstret

2.

en grundcirkel med en diameter på 56 mm og med tilnærmelsesvis samme areal som grundkvadratet (1)

3.

en anden cirkel med en diameter på 50 mm, som er den indskrevne cirkel i grundkvadratet (1)

4.

et andet kvadrat, hvis hjørner ligger på grundcirklen (2), og hvis sider er parallelle med grundkvadratets side
(1)

5 og 6.

To rektangler med samme areal som grundkvadratet (1); de ligger vinkelret på hinanden og skærer de
modstående sider af grundkvadratet symmetrisk

7.

et tredje kvadrat, hvis sider går gennem grundkvadratets (1) og grundcirklens (2) skæringspunkter med en
vinkel på 45°, hvilket giver de største horisontale og vertikale dimensioner i grundmønsteret

8.

en irregulær ottekant bestående af linjer, der danner en vinkel på 30° med siderne i kvadratet (7).

Grundmønsteret ligger på et kvadratnet med en inddeling på 12,5 mm, som er sammenfaldende med grundkvadratet
(1).
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Regulativ nr. 62 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser for godkendelse af motorkøretøjer med styr med hensyn til tyverisikring (*)
1.

ANVENDELSESOMRÅDE

1.1.

Dette regulativ gælder for tyverisikringsanordninger, der er beregnet til at forhindre tyveri af
tohjulede motorkøretøjer med eller uden sidevogn og af trehjulede motorkøretøjer med styr.

2.

DEFINITIONER

I dette regulativ forstås ved:
2.1.

»Godkendelse af et køretøj«, godkendelsen af en køretøjstype med hensyn til tyverisikring

2.2.

»Køretøjstype«, en klasse af motorkøretøjer, der ikke frembyder væsentlige forskelle med
hensyn til:

2.2.1.

fabrikantens angivelser af køretøjstype

2.2.2.

indretning og udformning af det eller de af køretøjets komponenter, som tyverisikringsanordningen virker på

2.2.3.

tyverisikringens type

2.3.

»Tyverisikringsanordning« er et system, der er konstrueret til at forhindre uberettiget anvendelse af køretøjet, idet det omfatter en aktiv låseaktion, som virker på styringsmekanismen
eller transmissionen; dette system kan være:

2.3.1.

type 1: virker udelukkende og aktivt på styringsmekanismen

2.3.2.

type 2: virker aktivt på styringsmekanismen sammen med den anordning, der deaktiverer
køretøjets motor

2.3.3.

type 3: forspændt, virker på styringsmekanismen sammen med den anordning, der deaktiverer køretøjets motor

2.3.4.

type 4: aktivt betjent med virkning på transmissionen.

2.4.

»Styringsmekanisme«, styreanordningen (styret), styrehovedet og dettes tilbehørs belægning,
styreaksel og alle andre komponenter, som direkte påvirker tyverisikringsanordningens effektivitet

2.5.

»Kombination«, en af de særligt planlagte og konstruerede variationer af et låsesystem, som,
når de aktiveres rigtigt, muliggør betjening af låsesystemet

2.6.

»Nøgle«, enhver anordning, der er konstrueret og produceret således, at den giver mulighed
for betjening af et låsesystem, som er konstrueret og produceret således, at det kun kan
betjenes ved hjælp af denne nøgle.

3.

ANSØGNING OM TYPEGODKENDELSE

3.1.

Ansøgningen om godkendelse af en køretøjstype med hensyn til tyverisikring skal indsendes
af fabrikanten af køretøjet eller af dennes godkendte repræsentant.

(*) Offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 (EFT L 346 af
17.12.1997, s. 78).
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3.2.

Følgende dokumenter skal vedlægges i tre eksemplarer med følgende oplysninger:

3.2.1.

en detaljeret beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til indretning og udformning af det eller
de af køretøjets komponenter, som tyverisikringsanordningen virker på

3.2.2.

tegninger af tyverisikringsanordningen og dennes montering i relevant målestok og tilstrækkeligt detaljeret

3.2.3.

en teknisk beskrivelse af anordningen.

3.3.

Følgende materiale skal indleveres til den tekniske tjeneste, der forestår godkendelsesprøvningen:

3.3.1.

et køretøj, der er repræsentativt for den køretøjstype, der søges godkendt, hvis den tekniske
tjeneste kræver dette, samt

3.3.2.

på anmodning af den tekniske tjeneste, sådanne af køretøjets komponenter, som den tekniske
tjeneste anser for at være væsentlige for de kontroller, der er foreskrevet i punkt 5 og 6 i
dette regulativ.

4.

TYPEGODKENDELSE

4.1.

Hvis det køretøj, der er ansøgt godkendt i henhold til dette regulativ, opfylder betingelserne i
afsnit 5 og 6 ovenfor, udstedes der godkendelse for den pågældende køretøjstype.

4.2.

Hver godkendt type tildeles et godkendelsesnummer. Dette nummers første to cifre (på
nuværende tidspunkt 00 for regulativet i dets oprindelige version) angiver det antal
ændringer, herunder de seneste større tekniske ændringer, regulativet har været genstand
for på godkendelsestidspunktet. Samme kontraherende part må ikke tildele dette typegodkendelsesnummer, hverken til samme køretøjstype, hvis denne er udstyret med en anden tyverisikringsanordning, eller hvis dens tyverisikringsanordning er monteret anderledes, eller til en
anden køretøjstype.

4.3.

Meddelelse om godkendelse eller afslag på godkendelse af en køretøjstype efter dette regulativ,
skal fremsendes til de kontraherende parter, der anvender dette regulativ, ved hjælp af en
formular, der er i overensstemmelse med modellen i bilag 1 til dette regulativ, samt med
tegninger, leveret af ansøgeren, af tyverisikringsanordningen og dennes montering i et format,
der ikke er større end A4 (210 × 297 mm) eller er foldet til dette format, samt i et passende
målestoksforhold.

4.4.

Alle køretøjer, som er af en type godkendt i henhold til dette regulativ, skal på et synligt og
let tilgængeligt sted, som er angivet på typegodkendelsesattesten, være påført et internationalt
godkendelsesmærke bestående af:

4.4.1.

en cirkel, hvori er anbragt bogstavet »E« efterfulgt af kendingsnummeret for det land, der har
foretaget godkendelsen (1)

4.4.2.

nummeret på dette regulativ, efterfulgt af bogstavet »R«, en streg og godkendelsesnummeret
til højre for den cirkel, der er beskrevet i afsnit 4.4.1.

(1) 1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for
Tjekkiet, 9 for Spanien, 10 for Jugoslavien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14
for Schweiz, 15 (ubenyttet), 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for
Portugal, 22 for Den Russiske Føderation, 23 for Grækenland, 24 for Irland, 25 for Kroatien, 26 for Slovenien, 27
for Slovakiet, 28 for Belarus, 29 for Estland, 30 (ubenyttet), 31 for Bosnien-Hercegovina, 32 for Letland, 33
(ubenyttet), 34 for Bulgarien, 35-36 (ubenyttet), 37 for Tyrkiet, 38-39 (ubenyttet), 40 for Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien, 41 (ubenyttet), 42 for Det Europæiske Fællesskab (godkendelse meddelt af de enkelte
medlemsstater, der anvender deres egne ECE-symboler), 43 for Japan, 44 (ubenyttet), 45 for Australien og 46 for
Ukraine. Efterfølgende numre tildeles andre lande i den rækkefølge, de ratificerer eller tiltræder overenskomsten om
indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser,
der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter, og FN's generalsekretær meddeler aftaleparterne de således tildelte
numre.
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4.5.

Hvis køretøjet er i overensstemmelse med en køretøjstype, der i henhold til et eller flere andre
regulativer, som danner bilag til overenskomsten, er godkendt i det land, der har godkendt
køretøjet i henhold til dette regulativ, er det ikke nødvendigt at gentage det symbol, der er
beskrevet i punkt 4.4.1. I så tilfælde skal regulativet og godkendelsesnumrene samt de ekstra
symboler for alle de regulativer, som godkendelsen er udstedt efter i det land, hvor godkendelsen er udstedt i henhold til dette regulativ, placeres i lodrette kolonner til højre for det
symbol, der er beskrevet i afsnit 4.4.1.

4.6.

Godkendelsesmærket skal være letlæseligt og uudsletteligt.

4.7.

Godkendelsesmærket skal anbringes tæt ved eller på den identifikationsplade, fabrikanten har
anbragt på køretøjet.

4.8.

Bilag 2 til dette regulativ indeholder eksempler på sammensætningen af godkendelsesmærker.

5.

ALMINDELIGE FORSKRIFTER

5.1.

Tyverisikringsanordningen skal være udformet således:

5.1.1.

at det er nødvendigt at deaktivere den for at kunne styre køretøjet eller for at køre det eller
bevæge det fremad i en lige linje

5.1.2.

i tilfælde af tyverisikringsanordninger af type 4, skal anordningen være konstrueret således, at
det er nødvendigt at deaktivere den for at frigøre transmissionen. Hvis denne anordning
aktiveres med betjeningsorganet for parkeringsanordningen, skal den virke i sammenhæng
med den anordning, der deaktiverer køretøjets motor

5.1.3.

nøglen må kun kunne trækkes ud, når bolten er fuldstændigt indrykket eller fuldstændigt
udrykket. Enhver mellemstilling for nøglen, hvor der er risiko for, at bolten efterfølgende går
i indgreb, selv om tyverisikringsanordningens nøgle er isat, skal udelukkes.

5.2.

Forskrifterne i punkt 5.1 skal opfyldes ved en enkelt anvendelse af én nøgle.

5.3.

Den tyverisikringsanordning, der er omhandlet i punkt 5.1 ovenfor, og de af køretøjets
komponenter, som den virker på, skal være udformet således, at den ikke hurtigt og upåfaldende kan åbnes, sættes ud af funktion eller ødelægges, f.eks. ved hjælp af billigt, let skjuleligt
værktøj, udstyr eller produkter, som offentligheden har let adgang til.

5.4.

Tyverisikringsanordningen skal monteres på køretøjet som originaludstyr (dvs. udstyr, som
monteres af bilfabrikanten før første detailsalg). Låsen skal være forsvarligt indbygget i tyverisikringsanordningen. (Hvis låsen kan tages ud ved hjælp af nøglen og efter fjernelse af
dæksel eller anden fastholdelsesanordning, er dette ikke i modstrid med dette krav).

5.5.

Nøglelåsesystemet skal omfatte mindst 1 000 forskellige nøglekombinationer eller et antal,
der svarer til det antal køretøjer, der fremstilles hvert år, hvis dette antal er under 1 000. På
køretøjer af ens type skal hyppigheden af hver anvendt kombination være i størrelsesordenen
1:1 000.

5.6.

Koden til nøgle og lås må ikke være synlig.

5.7.

Låsen skal være udformet, fremstillet og monteret således, at låsecylinderen i låst position kun
kan drejes med et drejningsmoment på under 0,245 mdaN ved hjælp af den tilhørende
nøgle, og

5.7.1.

for låsecylindre med stifttilholdere: således at højst to tilholdere, der er identiske og virker i
samme retning, er placeret ved siden af hinanden, og højst 60 % af tilholderne i samme lås er
identiske

5.7.2.

for låsecylindre med skivetilholdere: således at højst to tilholdere, der er identiske og virker i
samme retning, er placeret ved siden af hinanden, og højst 50 % af tilholderne i samme lås er
identiske.

31.3.2004

DA

31.3.2004

Den Europæiske Unions Tidende

5.8.

Tyverisikringsanordninger skal udelukke enhver risiko for utilsigtet spærring, når køretøjet er
i fart, navnlig alle former for spærring, som kan medføre sikkerhedsrisiko.

5.9.

Tyverisikringsanordningen skal, hvis den er af type 1, type 2 eller type 3, i den aktiverede
stilling være stærk nok til, uden af styremekanismen beskadiges, at kunne modstå et drejningsmoment på 20 mdaN omkring styreakslen i begge retninger under statiske forhold.

5.10.

Tyverisikringsanordningen skal, hvis den ikke er af type 1, type 2 eller type 3, være udformet
således, at styremekanismen kun kan fastlåses i en vinkel på mindst 20° mod venstre og/eller
højre i forhold til retningen lige fremad.

6.

SÆRLIGE FORSKRIFTER

6.1.

Ud over de almindelige forskrifter omhandlet i punkt 5 skal tyverisikringsanordningen
opfylde de særlige forskrifter nedenfor:

6.1.1.

Hvis der er tale om tyverisikringsanordninger af type 1 eller type 2 må det kun være muligt
at aktivere låsen ved at bevæge nøglen, når styret befinder sig i en stilling, hvor bolten kan
indrykkes i den tilsvarende åbning.

6.1.2.

Hvis der er tale om tyverisikringsanordninger af type 3, må det kun være muligt for køretøjets bruger at forspænde bolten ved en separat handling kombineret med eller som supplering af drejningen af nøglen. Det må ikke være muligt at fjerne nøglen, når først bolten er
forspændt, undtagen i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 5.1.3 ovenfor.

6.2.

Hvis der er tale om tyverisikringsanordninger af type 2 og type 3 må det ikke være muligt for
bolten at gå i indgreb, så længe anordningen befinder sig i en stilling, der tillader aktivering af
køretøjets motor.

6.3.

Hvis der er tale om tyverisikringsanordninger af type 3, må det ikke, når anordningen er
indstillet til at fungere, være muligt at forhindre den i at fungere.

6.4.

Hvis der er tale om tyverisikringsanordninger af type 3, skal tyverisikringsanordningen hele
tiden være i god funktionsstand og skal navnlig vedblive at opfylde forskrifterne i punkt 5.7,
5.8, 5.9 og 6.3 ovenfor, efter at den har været udsat for 2 500 låsecyklusser i hver retning af
den prøvning, der er omhandlet i bilag 3 til dette regulativ.

7.

ÆNDRING AF KØRETØJSTYPE ELLER AF KØRETØJETS TYVERISIKRINGSANORDNINGER

7.1.

Enhver ændring af køretøjstypen eller køretøjets tyverisikringsanordning skal anmeldes til den
myndighed, som har godkendt køretøjstypen. Denne myndighed kan da enten:

7.1.1.

vurdere, at de foretagne ændringer ikke har en væsentlig negativ virkning, og at køretøjet
under alle omstændigheder stadig opfylder kravene; eller

7.1.2.

forlange endnu en prøvningsrapport fra den tekniske tjeneste, som udfører prøvningerne.

7.2.

De kontraherende parter, som anvender dette regulativ, underrettes om, hvorvidt godkendelse
er meddelt eller nægtet, med angivelse af ændringer, efter proceduren i punkt 4.3 ovenfor.

8.

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

8.1.

Ethvert køretøj, som bærer et godkendelsesmærke som foreskrevet i dette regulativ, skal være
i overensstemmelse med den godkendte type køretøj for så vidt angår typen af tyverisikringsanordning, dennes montering på køretøjet og de komponenter, som tyverisikringsanordningen virker på.

8.2.

For at kontrollere overensstemmelsen med de i punkt 8.1 foreskrevne krav, skal der undersøges et tilstrækkeligt antal stikprøver af serieproducerede køretøjer, som bærer det godkendelsesmærke, som kræves ifølge dette regulativ.
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9.

SANKTIONER VED MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE AF PRODUKTIONEN

9.1.

Den godkendelse, som er meddelt for en type køretøj i henhold til dette regulativ, kan
inddrages, hvis kravene i punkt 8.1 ovenfor ikke er opfyldt.

9.2.

Hvis en kontraherende part, som anvender dette regulativ, inddrager en godkendelse, som den
tidligere har meddelt, skal den straks underrette de øvrige parter i aftalen om dette regulativ
herom ved hjælp af en kopi af godkendelsesformularen, som i slutningen med store typer er
forsynet med den underskrevne og daterede påskrift »GODKENDELSEN INDDRAGET«.

10.

ENDELIGT OPHØR AF PRODUKTIONEN

Hvis indehaveren af godkendelsen fuldstændig ophører med at fremstille en køretøjstype, som
er godkendt i henhold til dette regulativ, skal han underrette den myndighed, som har
meddelt godkendelsen. Ved modtagelse af denne anmeldelse underretter myndigheden de
øvrige kontraherende parter, der anvender dette regulativ, herom ved hjælp af en kopi af
godkendelsesformularen, som i slutningen med store typer er forsynet med den underskrevne
og daterede påskrift »PRODUKTION OPHØRT«.

11.

NAVN OG ADRESSE PÅ DE TEKNISKE TJENESTER, SOM ER ANSVARLIGE FOR UDFØRELSE AF
GODKENDELSESPRØVNINGEN, OG PÅ DE ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER

De kontraherende parter, som anvender dette regulativ, meddeler De Forenede Nationers
sekretariat navne og adresser på de tekniske tjenester, som udfører typegodkendelsesprøvninger, og på de administrative myndigheder, som meddeler typegodkendelser, og hvortil
meddelelser udstedt i andre lande om typegodkendelse, nægtelse eller inddragelse af typegodkendelse skal sendes.
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BILAG 1
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BILAG 2
GODKENDELSESMÆRKERNES UDFORMNING
Model A
(se regulativets punkt 4.4)

Det ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret et køretøj, angiver, at den pågældende køretøjstype med hensyn
til tyverisikring er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 62 med godkendelsesnummer 002439.
Godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er udstedt i henhold til forskrifterne i regulativ nr. 39 i den oprindelige
udgave.

Model B
(se regulativets punkt 4.5)

Godkendelsesmærket ovenfor viser, at den pågældende køretøjstype er godkendt i Nederlandene (E 4), i henhold til
regulativ nr. 62 og 10 (1). Godkendelsesnummeret angiver, at regulativ nr. 62 på de tidspunkter, hvor de respektive
godkendelser er udstedt, ikke var blevet ændret, og at regulativ nr. 10 allerede omfattede en serie af ændringer, kaldet
01.

(1) Dette nummer er kun givet som eksempel.
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BILAG 3
HOLDBARHEDSPRØVE FOR TYVERISIKRINGER AF TYPE 3
1.

PRØVNINGSUDSTYR

1.1.

Prøvningsudstyret består af:

1.1.1.

en opstilling, egnet til montering af prøveeksemplaret af styreapparatet, komplet med tyverisikringsanordning, som angivet i punkt 2.3 i dette regulativ

1.1.2.

et middel til at aktivere og deaktivere tyverisikringsanordningen, som skal omfatte brug af nøglen

1.1.3.

et middel til at dreje ratsøjlen i forhold til tyverisikringsanordningen.

2.

PRØVNINGSMETODE

2.1.

Et eksemplar af styreapparatet, komplet med tyverisikringsanordning, fastgøres i den i punkt 1.1 ovenfor
nævnte opstilling.

2.2.

En afprøvningscyklus omfatter følgende operationer:

2.2.1.

Udgangsstilling
Tyverisikringsanordningen deaktiveres, og styreakslen drejes til en stilling, som hindrer indrykning af
tyverisikringsanordningen.

2.2.2.

Stillet til at aktiveres
Tyverisikringsanordningen føres fra deaktiveret til aktiveret stilling ved hjælp af nøglen.

2.2.3.

Aktiveret
Styreakslen drejes således, at den påføres et moment på 5,88 Nm ± 0,25 Nm i det øjeblik, hvor tyverisikringsanordningen bringes i indgreb.

2.2.4.

Deaktiveret
Tyverisikringsanordningen deaktiveres med sædvanlige midler, idet det påførte moment nedsættes til nul
for at lette anordningens frakobling.

2.2.5.

Returnering
Styreakslen drejes til en position, som ikke tillader tyverisikringsanordningen at gå i indgreb.

2.2.6.

Modsatrettet drejning.
De i punkt 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5 anførte operationer gentages, men styreakslen drejes i modsat
retning.

2.2.7.

Intervallet mellem to efterfølgende deaktiveringer af anordningen skal være mindst 10 sekunder.

2.3.

Denne afprøvningscyklus gentages det i punkt 6.4 i dette regulativ foreskrevne antal gange.
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Regulativ nr. 71 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede forskrifter
for godkendelsen af landbrugstraktorer med hensyn til førerens udsyn (*)

1.

ANVENDELSESOMRÅDE

1.1.

Dette regulativ gælder for førerens 180 graders fremadrettede synsfelt på landbrugstraktorer.

2.

DEFINITIONER

2.1.

I dette regulativ angiver »landbrugstraktor« ethvert maskindrevet køretøj, enten på hjul eller
larvefødder med mindst to aksler, og hvis funktion i afgørende grad afhænger af køretøjets
trækkraft, og som er specielt udformet til at trække, skubbe, fragte eller drive bestemte
redskaber, maskiner eller påhængsvogne, der er beregnet til brug inden for landbrug eller
skovbrug. En sådan traktor kan indrettes til at fragte en last og maskinpassere;

2.2.

»Godkendelse af en traktor« angiver godkendelsen af en traktortype med hensyn til det
synsfelt, der er defineret i afsnit 2.4;

2.3.

»Traktortype« angiver en kategori af traktorer, der ikke afviger i væsentlig henseende som
f.eks.:

2.3.1.

de eksterne og interne former og indretninger inden for det område, der er angivet i afsnit
1.1, og som kan påvirke udsynet;

2.3.2.

formen og størrelsen af forruden og af de sidevinduer, der er placeret i det område, der er
defineret i afsnit 1.1;

2.4.

»Synsfelt« angiver det samlede udsyn fremad og til siderne, som traktorføreren har;

2.5.

»Referencepunkt« angiver det punkt, der er placeret parallelt med det langsgående midterplan
på traktoren gennem midten af sædet, med en placering 700 mm langs og lodret over dette
plans skæringslinje med overfladen af sædet og 270 mm — i retning mod rygstøtten — fra
det lodrette plan tangentialt med forkanten af sædets overflade og lodret på traktorens langsgående midterplan (se figur 1). Dette referencepunkt gælder for et tomt sæde, der er justeret i
den middelposition, der er foreskrevet af traktorfabrikanten;

2.6.

»Halvcirkelformet synsfelt« angiver den halvcirkel, der er beskrevet af en radius på 12 m
rundt om det punkt, der er placeret i vejens vandrette plan ved den lodrette under referencepunktet, så buen — set fra den retning, køretøjet kører i — er placeret foran traktoren, og
at den diameter, der afgrænser halvcirklen, danner en ret vinkel med traktorens længdeakse
(se figur 2);

2.7.

»Maskering« angiver de korder af cirkeludsnittene i det halvcirkelformede synsfelt, der ikke
kan ses på grund af konstruktionsdele, f.eks. tagstolper, luftindtag, udstødningsrør, vinduesrammer, beskyttelsesramme;

2.8.

»Udsyn« angiver den del af synsfeltet, der er afgrænset:

2.8.1.

i opadgående retning af et vandret plan, der forløber gennem referencepunktet,

2.8.2.

i plan med vejen af det område, der er placeret inde i det halvcirkelformede synsfelt, som
forlænger det halvcirkelformede synsfelt, hvis korde, der er 9,5 lang, er vinkelret på og
gennemskæres af det parallelle plan på traktorens langsgående midterplan, der forløber
midt gennem førersædet;

(*) Offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 (EFT L 346 af
17.12.1997, s. 78).
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2.9.

»Vinduesviskernes arbejdsområde« angiver den udvendige overflade på forruden, der overstryges af vinduesviskerne.

3.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

3.1.

Ansøgningen om godkendelse af en traktor med hensyn til førerens synsfelt skal indsendes af
fabrikanten af traktoren eller af dennes godkendte repræsentant.

3.2.

Følgende dokumenter skal vedlægges i tre eksemplarer med følgende oplysninger:

3.2.1.

En beskrivelse af traktoren med hensyn til de punkter, der er nævnt i afsnit 2.3 ovenfor, samt
måltegninger og de dækstørrelser, der er specificeret af fabrikanten, og enten et fotografi eller
et sprængbillede af kabinen. Antallet og/eller de symboler, der identificerer traktortypen, skal
være angivet;

3.2.2.

Oplysninger om placeringen af referencepunktet i forhold til eventuelle hindringer for førerens udsyn. Disse oplysninger skal være tilstrækkeligt detaljerede for blandt andet beregningen
af maskeringer i henhold til formlen i afsnit 5.2.2.2.

3.3.

En traktor, der er repræsentativ for traktortypen, skal indleveres til det tekniske anlæg, hvor
godkendelsesafprøvningerne udføres.

4.

GODKENDELSE

4.1.

Hvis den traktortype, der er ansøgt godkendt i henhold til dette regulativ, opfylder betingelserne i afsnit 5 nedenfor, udstedes der godkendelse for den pågældende traktortype.

4.2.

Der tildeles et godkendelsesnummer til hver enkelt godkendt type. De to første cifre (for tiden
00 for regulativet i den oprindelige form) angiver den serie af ændringer, der inkorporerer de
seneste større tekniske ændringer, der er foretaget i regulativet på tidspunktet for godkendelsen. Den samme kontraktpart må ikke tildele det samme nummer til en anden traktortype
som defineret i afsnit 2.3 ovenfor.

4.3.

Meddelelse vedrørende godkendelse af, afslag på, forlængelse eller tilbagetrækning af en
godkendelse eller »produktion definitivt ophørt« for en traktortype i henhold til dette regulativ
skal gives til de parter i aftalen, der anvender dette regulativ. Dette skal ske ved hjælp af en
formular, der er i overensstemmelse med bilag 1 til dette regulativ.

4.4.

På hver traktor, der er i overensstemmelse med en type, der er godkendt efter dette regulativ,
skal der monteres et internationalt godkendelsesmærke med en kendelig og nemt tilgængelig
placering, der er angivet på godkendelsesformularen. Mærket skal bestå af:

4.4.1.

en cirkel omkring bogstavet »E« efterfulgt af betegnelsestallet for det land, hvor godkendelsen
er udstedt (1);

4.4.2.

nummeret på dette regulativ, efterfulgt af bogstavet »R«, en streg og godkendelsesnummeret
til højre for den cirkel, der er beskrevet i afsnit 4.4.1.

(1) 1 for Vesttyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for
Tjekkiet, 9 for Spanien, 10 for Jugoslavien, 11 for Storbritannien, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14 for Schweiz,
15 for Østtyskland, 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for Portugal
og 22 for Sovjetunionen. Efterfølgende numre skal tildeles til andre lande i den kronologiske rækkefølge, de
ratificerer eller tiltræder aftalen vedrørende indførelsen af ensartede godkendelsesbetingelser og gensidig anerkendelse
af godkendelser af udstyr og dele til motorkøretøjer, og de således tildelte numre skal FN's generalsekretariat meddele
til aftaleparterne.
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4.5.

Hvis en traktor er i overensstemmelse med en traktortype, der er godkendt efter et eller flere
regulativer, der er tillæg til aftalen i det land, hvor godkendelsen er udstedt efter dette
regulativ, skal det symbol, der er beskrevet i afsnit 4.4.1, ikke gentages. I så tilfælde skal
regulativet og godkendelsesnumrene samt de ekstra symboler for alle de regulativer, som
godkendelsen er udstedt efter i det land, hvor godkendelsen er udstedt i henhold til dette
regulativ, placeres i lodrette kolonner til højre for det symbol, der er beskrevet i afsnit 4.4.1.

4.6.

Godkendelsesmærket skal være letlæseligt og uudsletteligt.

4.7.

Godkendelsesmærket skal placeres tæt ved eller på traktorens dataplade, der er monteret af
fabrikanten.

4.8.

Bilag 2 til dette regulativ indeholder eksempler på sammensætningen af godkendelsesmærker.

5.

SPECIFIKATION

5.1.

Generelt

5.1.1.

Traktoren skal konstrueres og udstyres på en sådan måde, at føreren i forbindelse med kørsel
på vej og landbrug og skovbrug har et tilstrækkeligt udsyn under alle normale forhold i
forbindelse med vejtrafik og arbejde på mark eller i skov. Synsfeltet skal betragtes som
tilstrækkeligt, hvis føreren om muligt kan se en del af begge forhjul, og når følgende krav
er opfyldt:

5.2.

Kontrol af synsfelt

5.2.1.

Fremgangsmåde til bestemmelse af maskeringer

5.2.1.1.

Traktoren skal placeres på en vandret overflade som vist i figur 2. På et vandret støtteniveau
med referencepunktet skal der monteres to lyskilder, f.eks. 2 × 150 W, 12 V, 65 mm fra
hinanden og symmetrisk placeret i forhold til referencepunktet. Understøtningen skal kunne
drejes på midten omkring en lodret akse, der forløber gennem referencepunktet. For at måle
maskeringerne skal understøtningen justeres, så den linje, der forbinder de to lyskilder, står
vinkelret på den linje, der forbinder maskeringskomponenten og referencepunktet. Der skal
monteres det mest ugunstige dækudstyr. De silhuetoverlapninger (mørkeste skygger), som
aftegnes i det halvcirkelformede synsfelt af maskeringskomponenten, når lyskilderne tændes
samtidigt eller skiftevis, måles i henhold til afsnit 2.7 (figur 3).

5.2.1.2.

Hver maskering må ikke overstige 700 mm.

5.2.1.3.

Maskeringer på grund af tilstødende komponenter, der er over 80 mm i bredden, skal
anbringes, så der er et interval på mindst 2 200 mm — målt som en korde i det halvcirkelformede synsfelt — mellem midten af de to maskeringer.

5.2.1.4.

Der må ikke være mere end seks maskeringer i det halvcirkelformede synsfelt som helhed og
ikke mere end to inden for det område, der er beskrevet i afsnit 2.8.

5.2.1.5.

Maskeringer over 700 mm, men under 1 500 mm, er dog tilladte, hvis de komponenter, der
forårsager dem, ikke kan ændres eller flyttes. Uden for synsfeltet må der på begge sider
tilsammen være enten

5.2.1.5.1.

to sådanne maskeringer, den ene under 700 mm og den anden under 1 500 mm, eller

5.2.1.5.2.

to sådanne maskeringer, begge under 1 200 mm.

5.2.1.6.

Blokeringer af udsynet på grund af tilstedeværelsen af bakspejle på en autoriseret model skal
ikke tages i betragtning, hvis sådanne spejle ikke kan placeres anderledes.
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5.2.2.

Matematisk bestemmelse af maskeringer ved binokulært syn

5.2.2.1.

Tilladeligheden af forskellige maskeringer kan kontrolleres matematisk frem for gennem den
kontrolprocedure, der er beskrevet i afsnit 5.2.1. Omfanget, fordelingen og antallet af maskeringer reguleres af afsnit 5.2.1.3 til 5.2.1.6.

5.2.2.2.

På grundlag af et binokulært syn og en afstand mellem øjnene på 65 mm kan maskeringen,
udtrykt i mm, beregnes med følgende formel:
x ¼

b  65
 12 000 þ 65
a

hvor
a = afstanden i mm mellem den komponent, der spærrer udsynet, og referencepunktet, målt
langs den linje, der forbinder referencepunktet, midten af komponenten og omkredsen af
det halvcirkelformede synsfelt;
b = bredden i mm på den komponent, der spærrer udsynet, målt vandret og vinkelret på
synsretningen.
5.3.

Kontrolprocedurerne i afsnit 5.2 kan erstattes af andre procedurer, hvis sidstnævnte kan
bevises at være lige så gyldige.

5.4.

Maskering fra forrudekarmen
Ved bestemmelsen af maskeringerne i synsfeltet kan den maskering, der skyldes vinduesrammen, og den maskering, der skyldes andre hindringer, med hensyn til afsnit 5.2.1.4
betragtes som én enkelt maskering, forudsat at afstanden mellem de yderste punkter af
sådanne maskeringer ikke overstiger 700 mm.

5.5.

Vinduesvisker

5.5.1.

Hvis traktoren har en forrude, skal den også været udstyret med en eller flere motordrevne
vinduesviskere. Deres arbejdsområde skal have en beskaffenhed, så føreren har et tydeligt
udsyn fremad, der svarer til en korde i halvcirklen, som måler mindst 8 m, inden for synsfeltet.

5.5.2.

Vinduesviskere skal køre med mindst 20 viskecykler pr. minut.

6.

MODIFIKATIONER AF TRAKTORTYPEN OG UDVIDELSE AF GODKENDELSE

6.1.

Alle modifikationer af traktortypen skal meddeles den myndighed, der har godkendt traktortypen. Myndigheden kan enten:

6.1.1.

vurdere, at de foretagne ændringer ikke har en væsentlig negativ virkning, og at traktoren
under alle omstændigheder stadig opfylder kravene, eller

6.1.2.

anmode om en yderligere testrapport fra det tekniske anlæg, der har ansvaret for afprøvningen.

6.2.

Godkendelse eller afslag på godkendelse skal sammen med detaljer om ændringerne meddeles
i henhold til fremgangsmåden beskrevet i afsnit 4.3 ovenfor til aftaleparterne, der anvender
dette regulativ.

6.3.

Den kompetente myndighed, der udsteder forlængelse af godkendelser, skal tildele et serienummer til hver enkelt meddelelsesblanket, der udarbejdes i forbindelse med en sådan
forlængelse.
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7.

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

7.1.

Alle traktorer, der er påmonteret et godkendelsesmærke som forskrevet i dette regulativ, skal
være i overensstemmelse med den godkendte traktortype og skal opfylde kravene i afsnit 5
ovenfor.

7.2.

For at kontrollere overensstemmelsen som beskrevet i afsnit 7.1 ovenfor skal der udføres et
tilstrækkeligt antal stikprøver på seriefremstillede traktorer, der er påmonteret det godkendelsesmærke, der er krævet i henhold til dette regulativ.

8.

STRAFFE FOR PRODUKTIONENS MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE

8.1.

Den godkendelse, der udstedes for en traktortype i henhold til dette regulativ, kan trækkes
tilbage, hvis kravet i afsnit 7.1 ovenfor ikke opfyldes, eller hvis traktoren ikke består de
kontroller, der er beskrevet i afsnit 7 ovenfor.

8.2.

Hvis en kontraktpart, der anvender dette regulativ, tilbagetrækker en tidligere udstedt godkendelse, skal den straks meddele dette til de andre kontraktparter, der anvender dette regulativ,
ved hjælp af en kopi af den godkendelsesformular, der er angivet i slutningen, med store
bogstaver og med følgende underskrevne og daterede kommentar: »GODKENDELSE
TRUKKET TILBAGE«.

9.

PRODUKTION DEFINITIVT OPHØRT

Hvis indehaveren af godkendelsen helt ophører med at fremstille en traktortype, der er
godkendt i henhold til dette regulativ, skal han meddele dette til den myndighed, der har
udstedt godkendelsen. Ved modtagelse af den relevante meddelelse skal den pågældende
myndighed meddele dette til de andre kontraktparter, der anvender dette regulativ, ved
hjælp af en kopi af den godkendelsesformular, der er angivet i slutningen, med store
bogstaver og med følgende underskrevne og daterede kommentar: »PRODUKTION OPHØRT«.

10.

NAVNE OG ADRESSER PÅ TEKNISKE ANLÆG, DER UDFØRER GODKENDELSESTEST, OG PÅ
MYNDIGHEDER

De kontraktparter, der anvender dette regulativ, skal oplyse FN's sekretariat om navne og
adresser på tekniske anlæg, der udfører godkendelsestest, og på myndigheder, der udsteder
godkendelse, og hvortil formularer til attestering af godkendelse af eller afslag på eller
forlængelse eller tilbagetrækning af godkendelser, der er udstedt i andre lande, sendes.
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Figur 1
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Figur 2
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Figur 3
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BILAG 2
SAMMENSÆTNING AF GODKENDELSESMÆRKER
Model A
(se afsnit 4.4 i dette regulativ)

Det ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret en traktor, angiver, at den pågældende traktortype med hensyn
til førerens synsfelt er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 71 med godkendelsesnummer 002439.
De første to cifre i godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er udstedt i overensstemmelse med kravene i
regulativ nr. 71 i den oprindelige form.

Model B
(se afsnit 4.5 i dette regulativ)

Overnævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret en traktor, viser, at den pågældende traktortype er godkendt i
Nederlandene (E 4), i henhold til regulativ nr. 71 og 33 (1). De to første cifre i godkendelsesnumrene angiver, at regulativ
nr. 7 på de tidspunkter, hvor de respektive godkendelser er udstedt, ikke var blevet ændret, og regulativ nr. 33 omfattede
allerede en serie af ændringer, kaldet 01.

(1) Det sidstnævnte nummer er kun et eksempel.
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Regulativ nr. 73 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede forskrifter
vedrørende godkendelsen af godskøretøjer, anhængere og sættevogne med hensyn til sideafskærmning (*)
1.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette regulativ gælder for sideafskærmning på komplette køretøjer af kategorierne N2, N3, O3
og O4 (1). Regulativet gælder ikke for:
— trækmaskiner til sættevogne;
— anhængere, der er konstrueret til transport af meget lange læs med udelelig længde, f.eks.
tømmer, stålbjælker osv.;
— køretøjer, der er konstrueret til særlige formål, hvor det af praktiske årsager ikke er muligt
at montere sideafskærmning.

2.

FORMÅL

Køretøjer, der er omfattet af dette regulativ, skal konstrueres og/eller udstyres, så de yder
udsatte trafikanter effektiv beskyttelse mod risikoen for at falde ind under siderne på køretøjer
og komme ind under hjulene (2).

3.

DEFINITIONER

3.1.

I dette regulativ gælder følgende definitioner:

3.1.1.

»Godkendelse af et køretøj« betyder godkendelsen af en komplet køretøjstype med hensyn til
sideafskærmning;

3.1.2.

»Køretøjstype« betyder en kategori af køretøjer, der ikke afviger væsentligt med hensyn til
f.eks. bagakslens bredde, samlet bredde, mål, udformning og materialer for hele køretøjets
side (herunder førerhuset, hvis det er monteret), og egenskaberne for hjulophænget, hvis det
har betydning for de krav, der er angivet i afsnit 7 i dette regulativ;

3.1.3.

»Maksimalvægt« angiver den vægt, der er angivet af fabrikanten af køretøjet som den teknisk
tilladelige (denne vægt kan være højere end den »maksimalt tilladte vægt«, der er fastlagt af
den nationale myndighed);

3.1.4.

»Vægt uden last« angiver vægten af et køreklart køretøj, uden fører eller passagerer og uden
last, men med brændstof, kølervæske, smøremiddel, værktøj og reservehjul, hvis det leveres
som standardudstyr af fabrikanten af køretøjet;

3.1.5.

»Udsatte trafikanter« angiver fodgængere, cyklister eller motorcyklister, der bruger vejen på en
måde, så de kan være udsat for at falde ind under siderne på køretøjet og komme ind under
hjulene.

4.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

4.1.

Ansøgningen om godkendelse af en køretøjstype med hensyn til sideafskærmning skal
indsendes af fabrikanten af køretøjet eller af dennes godkendte repræsentant.

(*) Offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 (EFT L 346 af
17.12.1997, s. 78).
(1) Se bilag 3: Klassificering af køretøjer.
(2) Dette regulativ forhindrer ikke et land i at have yderligere krav for køretøjsdele foran forhjulene og bag ved
baghjulene.
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4.2.

Følgende dokumenter skal vedlægges i tre eksemplarer samt følgende oplysninger:

4.2.1.

en detaljeret beskrivelse af køretøjet med hensyn til konstruktion, mål, udformning og materialer som krævet i henhold til dette regulativ;

4.2.2.

tegninger af køretøjet, der viser køretøjstypen set fra siden og bagfra samt oplysninger om
udformningen af siderne af konstruktionen;

4.2.3.

en detaljeret beskrivelse af den specifikke sideafskærmningsanordning: dens mål, udformning,
materialer og placering på køretøjet.

4.3.

Et køretøj, der er repræsentativt for den type, der skal godkendes, skal leveres til det tekniske
anlæg, der skal kontrollere de tekniske specifikationer.

4.3.1.

Et køretøj, der ikke består af alle komponenterne, som findes på typen, kan accepteres til
godkendelse, hvis det kan bevises, at fraværet af de udeladte komponenter ikke har en negativ
indvirkning på resultatet af godkendelsen, hvad angår kravene i dette regulativ.

4.3.2.

Det er ansøgerens ansvar at bevise, at godtagelsen af de varianter, der er angivet i afsnit 4.3.1
ovenfor, kan forenes med overholdelsen af kravene i dette regulativ.

4.3.3.

Den kompetente myndighed skal kontrollere, at der er sikret effektiv overvågning af produktionen, før typegodkendelsen udstedes.

5.

GODKENDELSE

5.1.

Hvis det køretøj, der er ansøgt godkendt i henhold til dette regulativ, opfylder betingelserne i
afsnit 6 og 7 ovenfor, udstedes der godkendelse for den pågældende køretøjstype.

5.2.

Der tildeles et godkendelsesnummer til hver enkelt godkendt type. De to første cifre (for tiden
00 for regulativet i den oprindelige form) angiver den serie af ændringer, der indarbejder de
seneste, større tekniske ændringer, der er foretaget i regulativet på tidspunktet for udstedelsen
af godkendelsen. Den samme kontraktpart må ikke tildele det samme nummer til andre
køretøjstyper.

5.3.

Meddelelsen om godkendelse af eller afslag på eller forlængelse af en godkendelse af en
køretøjstype i henhold til dette regulativ skal gives til aftalens parter, som anvender dette
regulativ. Dette skal ske ved hjælp af en fomular, der er i overensstemmelse med modellen i
bilag 1 til dette regulativ.

5.4.

På alle køretøjer, der er i overensstemmelse med en køretøjstype, der er godkendt i henhold
til dette regulativ, skal der monteres et internationalt godkendelsesmærke med en kendelig og
nemt tilgængelig placering, der er angivet i godkendelsesformularen. Mærket skal bestå af:

5.4.1.

en cirkel omkring bogstavet »E« efterfulgt af betegnelsestallet for det land, hvor godkendelsen
er udstedt (1);

5.4.2.

nummeret på dette regulativ, efterfulgt af bogstavet »R«, en streg og godkendelsesnummeret
til højre for den cirkel, der er foreskrevet i afsnit 5.4.1.

(1) 1 for Vesttyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Holland, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for
Tjekkiet, 9 for Spanien, 10 for Jugoslavien, 11 for Storbritannien, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14 for Schweiz,
15 for Østtyskland, 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for Portugal
og 22 for Sovjetunionen. Efterfølgende numre skal tildeles til andre lande i den kronologiske rækkefølge, de
ratificerer eller tiltræder aftalen vedrørende indførelsen af ensartede godkendelsesbetingelser og gensidig anerkendelse
af godkendelser af udstyr og dele til motorkøretøjer, og de således tildelte numre skal FN's generalsekretariat meddele
til aftaleparterne.
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5.5.

Hvis et køretøj er i overensstemmelse med en køretøjstype, der er godkendt efter et eller flere
regulativer, der er tillæg til aftalen i det land, hvor godkendelsen er udstedt efter dette
regulativ, skal det symbol, der er beskrevet i afsnit 5.4.1, ikke gentages. I dette tilfælde skal
regulativet og godkendelsesnumrene samt de ekstra symboler for alle de regulativer, som
godkendelsen er udstedt efter i det land, hvor godkendelsen er udstedt i henhold til dette
regulativ, placeres i lodrette kolonner til højre for det symbol, der er beskrevet i afsnit 5.4.1.

5.6.

Godkendelsesmærket skal være letlæseligt og uudsletteligt.

5.7.

Godkendelsesmærket skal placeres tæt ved eller på køretøjets dataplade, der er monteret af
fabrikanten.

5.8.

Bilag 2 til dette regulativ indeholder eksempler på sammensætningen af godkendelsesmærker.

6.

KRAV

6.1.

Generelt

6.1.1.

Køretøjer i kategori N2, N3, O3 og O4 skal konstrueres og udstyres, så der langs hele køretøjet
ydes effektiv beskyttelse af udsatte trafikanter mod risikoen for at falde ind under siden af
køretøjet og komme ind under hjulene. Dette udstyr skal betragtes som tilfredsstillende, hvis
enten:

6.1.1.1.

køretøjet er udstyret med en særlig afskærmningsanordning i henhold til kravene i afsnit 7;
eller

6.1.1.2.

køretøjet er udformet og/eller udstyret i siden, så komponenterne i kraft af deres form og
egenskaber kan indarbejdes og/eller anses for at erstatte sideafskærmningsanordningen. De
komponenter, der tilsammen tilfredsstiller kravene i afsnit 7 ovenfor, anses for at udgøre en
sideafskærmningsanordning.

6.2.

Placering af køretøjet under kontrol
Når køretøjet kontrolleres for overholdelse af de tekniske specifikationer, der er angivet i
afsnit 7 nedenfor, skal køretøjet placeres på følgende måde:
— Køretøjet skal placeres på en flad, vandret overflade.
— De styrende hjul skal vende lige fremad.
— Køretøjet skal være uden last.
— Sættevogne skal hvile på støttebenene og skal stå vandret.

7.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR SIDEAFSKÆRMNINGSANORDNINGER

7.1.

Sideafskærmningsanordningen skal ikke øge køretøjets samlede bredde, og hovedparten af
dens ydre overflade skal ikke være mere end 120 mm indvendig fra køretøjets yderste plan
(maksimal bredde). Den forreste ende kan være drejet indad på nogle køretøjer i henhold til
afsnit 7.4.3 og 7.4.4. Den bageste ende må ikke være mere end 30 mm indvendig fra den
yderste kant af baghjulene (hjulenes udbuling forneden medregnes ikke) over de bageste
250 mm som minimum.

7.2.

Anordningens ydre overflade skal være glat og så vidt muligt gennemgående fra ende til
anden. Tilstødende dele kan dog overlappe, hvis den overlappende kant vender op- eller
nedad, eller hvis der er en afstand på højst 25 mm målt på langs, forudsat, at bagenden
ikke stikker ud over den forreste ende. Hættemøtrikker eller rundhovedede nitter må højst
stikke 10 mm ud over overfladen, og andre dele må også stikke 10 mm ud, hvis de er glatte
og afrundede. Alle eksterne kanter og hjørner skal afrundes med en radius på mindst
2,5 mm.
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Anordningen kan bestå af en flad, gennemgående overflade eller af en eller flere vandrette
skinner eller en kombination af overflade og skinner. Når der bruges skinner, må der ikke
være mere end 300 mm mellem dem og ikke mindre end:
— 50 mm i højden i forbindelse med N2 og O3;
— 100 mm i højden og i det store hele flade i forbindelse med N3 og O4.
Kombinationer af overflader og skinner skal dog danne en praktisk talt gennemgående sideafskærmning i henhold til bestemmelserne i 7.2.

7.4.

Den forreste kant på sideafskærmningen skal være udformet på følgende måde:

7.4.1.

Placeringen skal være:

7.4.1.1.

på et motorkøretøj: højst 300 mm til bagenden af det lodrette plan, der er vinkelret på
køretøjets langsgående plan og tangentialt til den yderste overflade på dækket på det hjul, der
er umiddelbart foran afskærmningen;

7.4.1.2.

på en anhænger: højst 500 mm til bagkanten af det plan, der er defineret i afsnit 7.4.1.1;

7.4.1.3.

på en sættevogn: højst 250 mm til bagenden af det tværgående midterplan på støttebenene
(hvis de er monteret), men under alle omstændigheder må afstanden fra forkanten af det
tværgående plan, der passerer gennem midten af træktappen i den bageste position, ikke være
større end 2,7 m.

7.4.2.

Når den forreste kant ligger i et ellers åbent område, skal
lodret del, der spænder over hele afskærmningens højde.
denne del skal måle mindst 50 mm bagtil og være drejet
N2 og O3 og mindst 100 mm bagud og 100 mm indad

7.4.3.

På et motorkøretøj, hvor de 300 mm, der henvises til i afsnit 7.4.1.1, falder inden for
førerhuset, skal afskærmningen udformes, så mellemrummet mellem den forreste kant og
førerhusets paneler ikke er større end 100 mm, og hvis det er nødvendigt, skal den drejes
indad med en vinkel på højst 45°. I dette tilfælde gælder bestemmelserne i afsnit 7.4.2 ikke.

7.4.4.

På et motorkøretøj, hvor de 300 mm, der henvises til i afsnit 7.4.1.1, falder bag førerhuset,
og sideafskærmningen går helt frem til inden for 100 mm fra førerhuset, kan fabrikanten
vælge, at bestemmelserne i afsnit 7.4.3 skal gælde.

7.5.

Sideafskærmningens bageste kant må ikke være mere end 300 mm foran det lodrette plan,
der er vinkelret på køretøjets langsgående plan og tangentialt på dækkets ydre overflade
umiddelbart bagved. Der kræves ikke en gennemgående lodret del på bagkanten.

7.6.

Den nederste kant på sideafskærmningen må på intet punkt være mere end 550 mm over
jorden.

7.7.

Overkanten på afskærmningen skal ikke være mere end 350 mm under den del af køretøjet,
gennemskåret eller i kontakt med et lodret plan, der er tangentialt på dækkenes ydre overflade
(hjulenes udbuling forneden medregnes ikke) undtagen i følgende tilfælde:

7.7.1.

Når planet i afsnit 7.7 ikke gennemskærer køretøjets struktur, skal overkanten være i plan
med overfladen på den bærende platform eller 950 mm fra jorden, alt efter hvilket der er
mindst;

kanten bestå af en gennemgående
Den ydre og forreste overflade af
100 mm indad i forbindelse med
i forbindelse med N3 og O4.
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7.7.2.

Når planet i afsnit 7.7 gennemskærer køretøjets del i et niveau, der er mere end 1,3 m over
jorden, skal overkanten af sideafskærmningen ikke være mere end 950 mm over jorden;

7.7.3.

På et køretøj, der er særligt konstrueret og ikke blot tilpasset til befordring af en container
eller aftagelig kasse, kan afskærmningens overkant fastlægges i henhold til afsnit 7.7.1 og
7.7.2 ovenfor, idet containeren eller kassen betragtes som en del af køretøjet.

7.8.

Sideafskærmninger skal i det store hele være stive, sikkert monteret (de må ikke kunne løsne
sig på grund af vibrationer under normal brug af køretøjet), og de skal med undtagelse af de
dele, der er angivet i afsnit 7.9, være lavet af metal eller et andet egnet materiale. Sideafskærmningen skal anses for at være velegnet, hvis den kan modstå statisk vandret kraft på 1
kN, der påføres vinkelret på en vilkårlig del af dens eksterne overflade af midten af et stempel,
hvis overflade er rundt og fladt med en diameter på 220 mm ± 10 mm, og hvis sideafskærmningens afbøjning under belastning ikke er mere end:
— 30 mm over de bageste 250 mm af afskærmningen, og
— 150 mm over resten af afskærmningen.
Overensstemmelse med dette krav kan kontrolleres ved beregning.

7.9.

Komponenter, der er fastmonteret på køretøjet, f.eks. reservehjul, batterikasse, luftkasser,
brændstoftanke, lamper, reflektorer og værktøjskasser, kan indbygges i sideafskærmningen,
forudsat at de overholder målkravene i dette regulativ. Kravene i afsnit 7.2 skal gælde generelt
med hensyn til mellemrum mellem beskyttelsesanordninger og permanent monterede komponenter.

7.10.

Afskærmningen må ikke bruges til montering af bremse-, luft- eller hydraulikslanger.

8.

FRAVIGELSER

8.1.

Ved fravigelse af ovennævnte bestemmelser skal køretøjer af følgende typer kun overholde
hvad der er angivet i hvert tilfælde:

8.1.1.

En anhænger, der kan udvides skal overholde alle krav i afsnit 7, når den er lukket sammen til
mindste længde. Når anhængeren er trukket ud, skal sideafskærmningerne dog overholde
afsnit 7.6, 7.7 og 7.8, og enten 7.4 eller 7.5, men ikke nødvendigvis begge. Udtrækningen
af anhængeren må ikke danne mellemrum langs sideafskærmningerne;

8.1.2.

En tankvogn, dvs. et køretøj, der er beregnet udelukkende til transport af væsker i en lukket
tank, der er permanent monteret på køretøjet og er udstyret med slange- eller rørforbindelser
til af- og pålæsning, skal være udstyret med sideafskærmninger, der skal overholde alle krav i
afsnit 7, så vidt det er praktisk muligt. Nøje overholdelse kan kun frafaldes, når driftsmæssige
krav gør det nødvendigt;

8.1.3.

På et køretøj, der er monteret med forlængerben til yderligere stabilitet under læsning, aflæsning eller andre situationer, som køretøjet er beregnet til, kan sideafskærmningen monteres
med yderligere mellemrum, når disse er nødvendige for at kunne forlænge benene.

8.1.4.

På et køretøj, der er udstyret med forankringspunkter til ro-ro-transport, skal der tillades
mellemrum i afskærmningen for at give mulighed for montering og stramning af fastspændingsreb.
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8.2.

Hvis siderne af køretøjet er udformet og/eller udstyret på en sådan måde, at komponenterne i
kraft af deres form og egenskaber tilsammen opfylder kravene i afsnit 7, kan de betragtes som
en erstatning for sideafskærmningerne.

9.

TILPASNINGER AF KØRETØJSTYPEN OG FORLÆNGELSE AF GODKENDELSE

9.1.

Alle tilpasninger af køretøjstypen skal meddeles den myndighed, der har godkendt køretøjstypen. Myndigheden kan enten:

9.1.1.

vurdere, at de foretagne ændringer ikke har en væsentlig negativ virkning, og at køretøjet
under alle omstændigheder stadig opfylder kravene; eller

9.1.2.

anmode om en yderligere testrapport fra det tekniske anlæg, der har ansvaret for afprøvningen.

9.2.

Godkendelse eller afslag på godkendelse skal sammen med detaljer om ændringerne meddeles
i henhold til fremgangsmåden beskrevet i afsnit 5.3 ovenfor til aftaleparterne, der anvender
dette regulativ.

9.3.

Den kompetente myndighed, der udsteder forlængelse af godkendelser, skal tildele et serienummer til hver enkel meddelelsesblanket, der udarbejdes i forbindelse med en sådan forlængelse.

10.

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

10.1.

Køretøjer, der er godkendt i henhold til dette regulativ, skal fremstilles, så de er i overensstemmelse med typen ved at opfylde de krav, der er angivet i afsnit 6 ovenfor.

10.2.

For at bekræfte, at kravene i afsnit 7 er opfyldt, skal der udføres passende kontroller af
produktionen. I dette tilfælde betyder passende kontroller, at produktets mål samt tilstedeværelsen af procedurer til effektiv kvalitetskontrol af produkterne kontrolleres.

10.3.

Indehaveren af godkendelsen skal især:

10.3.1.

have adgang til det kontroludstyr, der er nødvendigt for at kontrollere overensstemmelsen
med hver godkendt type

10.3.2.

kontrollere, at data på testresultaterne registreres, og at vedlagte dokumenter er tilgængelige i
en periode, der skal fastlægges i henhold til den relevante myndighed, og

10.3.3.

analysere resultaterne af hver testtype for at bekræfte og sikre stabiliteten af produktets
egenskaber, idet der tages højde for variationerne i en industriproduktion.

10.4.

Den kompetente myndighed, der har udstedt typegodkendelse, kan til enhver tid kontrollere
metoderne til overensstemmelseskontrol, der anvendes i hvert enkelt produktionsanlæg.

10.5.

Den normale hyppighed for inspektioner, der er autoriseret af den kompetente myndighed,
skal være én gang hvert andet år. Når der registreres negative resultater under ét af disse
besøg, skal den kompetente myndighed sikre, at alle nødvendige foranstaltninger træffes for
at genoprette produktionens overensstemmelse så hurtigt som muligt.

11.

STRAFFE FOR PRODUKTIONENS MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE

11.1.

Den godkendelse, der udstedes med hensyn til en køretøjstype i henhold til dette regulativ,
kan trækkes tilbage, hvis de krav, der er fastlagt i afsnit 6 og 7 ovenfor, ikke overholdes.
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11.2.

Hvis en kontraktpart, der anvender dette regulativ, tilbagetrækker en tidligere udstedt godkendelse, skal den straks meddele de andre kontraktparter, der anvender dette regulativ, ved
hjælp af en kopi af den godkendelsesformular, der er angivet i slutningen, med store
bogstaver og med følgende underskrevne og daterede kommentar: »GODKENDELSE
TRUKKET TILBAGE«.

12.

PRODUKTION DEFINITIVT OPHØRT

Hvis indehaveren af godkendelsen helt ophører med at fremstille en køretøjstype, der er
godkendt i henhold til dette regulativ, skal han meddele dette til den myndighed, der har
udstedt godkendelsen. Ved modtagelse af den relevante meddelelse skal den pågældende
myndighed meddele dette til de andre kontraktparter, der anvender dette regulativ, ved
hjælp af en kopi af den godkendelsesformular, der er angivet i slutningen, med store
bogstaver og med følgende underskrevne og daterede kommentar »PRODUKTION OPHØRT«.

13.

NAVNE OG ADRESSER PÅ TEKNISKE ANLÆG, DER UDFØRER GODKENDELSESTEST, OG PÅ
MYNDIGHEDER

De kontraktparter, der anvender dette regulativ, skal oplyse FN's sekretariat om navne og
adresser på tekniske anlæg, der udfører godkendelsestest, og på myndigheder, der udsteder
godkendelse, og hvortil formularer til attestering af godkendelse af eller afslag på eller
forlængelse eller tilbagetrækning af godkendelser, der er udstedt i andre lande, sendes.
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BILAG 2
EKSEMPLER PÅ GODKENDELSESMÆRKER
Model A
(se afsnit 5.4 i dette regulativ)

Det ovennævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret et køretøj, angiver, at den pågældende køretøjstype med hensyn
til sideafskærmning er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 73 med godkendelsesnummer 002439.
De første to cifre i godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen er udstedt i overensstemmelse med kravene i
regulativ nr. 73 i den oprindelige form.

Model B
(se afsnit 5.5 i dette regulativ)

Overnævnte godkendelsesmærke, der er påmonteret et køretøj, viser, at den pågældende køretøjstype er godkendt i
Nederlandene (E 4), i henhold til regulativ nr. 73 og 31 (1). De to første cifre i godkendelsesnumrene angiver, at regulativ
nr. 73 på de tidspunkter, hvor de respektive godkendelser er udstedt, ikke var blevet ændret, og regulativ nr. 31
omfattede allerede en serie af ændringer, kaldet 01.

(1) Det sidstnævnte nummer er kun et eksempel.
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BILAG 3
KLASSIFICERING AF KØRETØJER (1)
1.

Kategori N:

1.1.

Kategori N2: Køretøjer, der bruges til godstransport, og som har en maksimalvægt på over 3,5 ton, men højst
12 ton.

1.2.

Kategori N3: Køretøjer, der bruges til godstransport, og som har en maksimalvægt på over 12 ton.

2.

Kategori O:

2.1.

Kategori O3: Anhængere med en maksimalvægt på over 3,5 ton, men højst 10 ton.

2.2.

Kategori O4: Anhængere med en maksimalvægt på over 10 ton.

3.

Bemærkninger

3.1.

Med hensyn til kategori N

Motordrevne køretøjer, der har mindst fire hjul, eller har tre hjul, hvor maksimalvægten overstiger 1 ton, og
som bruges til godstransport

Anhængere (herunder sættevogne)

3.1.1. Det udstyr og installationer, der findes på visse specialkøretøjer, der ikke er beregnet til persontransport (kranvogne, arbejdskøretøjer, reklamekøretøjer osv.), regnes som gods med hensyn til afsnit 1 ovenfor.
3.2.

Med hensyn til kategori O

3.2.1. I forbindelse med en sættevogn er den maksimalvægt, der skal bruges ved klassificering af køretøjet, den vægt, der
overføres til jorden af sættevognens aksel eller aksler, når den sammenkobles med trækkøretøjet, som bærer dens
maksimalvægt.

(1) I overensstemmelse med regulativ nr. 13, afsnit 5.2.
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Regulativ nr. 78 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser for godkendelse af køretøjer af klasse L hvad angår bremsesystemet (*)
1.

ANVENDELSESOMRÅDE

1.1.

Dette regulativ finder anvendelse på bremsesystemet på to- og trehjulede motordrevne køretøjer af de i punkt 2 nedenfor fastlagte typer.

1.2.

Dette regulativ omfatter ikke:

1.2.1.

køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på ikke over 25 km/h;

1.2.2.

køretøjer udstyret til invalide førere.

2.

DEFINITIONER

I dette regulativ forstås ved:
2.1.

»godkendelse af et køretøj«, godkendelse af en køretøjstype hvad angår bremsesystemet;

2.2.

»køretøjstype«, en klasse motorkøretøjer, som ikke udviser væsentlige indbyrdes forskelle,
navnlig på følgende punkter:

2.2.1.

køretøjsklasse i henhold til den konsoliderede resolution (R.E.3),

2.2.2.

den teknisk tilladte totalmasse som defineret i punkt 2.14,

2.2.3.

massens fordeling mellem akslerne.

2.2.4.

den konstruktivt bestemte maksimalhastighed,

2.2.5.

bremsesystem af anden konstruktion,

2.2.6.

antal aksler og deres placering,

2.2.7.

motortype,

2.2.8.

antal gear og deres udvekslingsforhold,

2.2.9.

slutudveksling,

2.2.10.

dækdimensioner;

2.3.

»bremsesystem«, en kombination af dele, hvis funktion er at nedsætte et kørende køretøjs
hastighed eller at bringe det til standsning eller at holde det standset, når det allerede er
standset; disse funktioner er uddybet i punkt 5.1.2 nedenfor. Systemet består af betjeningsapparatet, bremsetransmissionen og selve bremsen

2.4.

»betjeningsapparat«, den del, der direkte påvirkes af føreren for at tilføre bremsetransmissionen den nødvendige energi til bremsning eller til at kontrollere den. Denne energi kan
bestå i førerens muskelkraft eller energi fra andre kilder, der kontrolleres af føreren, eller en
kombination af disse energityper.

(*) Offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 (EFT L 346 af
17.12.1997, s. 78).
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2.5.

»bremsetransmission«, den kombination af dele, der findes mellem betjeningsorganet og selve
bremsen og forbinder disse funktionelt med hinanden. Hidrører bremsekraften helt eller delvis
fra en energikilde, der er uafhængig af føreren, men styres af ham, anses energibeholderen
ligeledes som en del af bremsetransmissionen;

2.6.

»bremse« de dele af bremsesystemet, som danner de kræfter, der modsætter sig køretøjets
bevægelse. Det kan være en friktionsbremse (når kræfterne skabes ved friktion mellem to til
køretøjet hørende dele, der bevæger sig i forhold til hinanden), en elektrisk bremse (hvor
kræfterne udvikles ved elektromagnetisk virkning mellem to til køretøjet hørende dele, der
bevæger sig i forhold til hinanden, men uden at være i berøring med hinanden), en væskebremse (hvor kræfterne skabes ved virkningen af en væske, placeret mellem to til køretøjet
hørende dele, der bevæger sig i forhold til hinanden) eller en motorbremse (hvor kræfterne
hidrører fra en kunstig forøgelse af motorens bremsevirkning, der videregives til hjulene);

2.7.

»forskelligartede bremsesystemer«, bremsesystemer, mellem hvilke der er grundlæggende
forskelle; sådanne forskelle kan særligt være:

2.7.1.

komponenter med afvigende egenskaber,

2.7.2.

komponenterne er udført af forskellige materialer eller afviger fra hinanden i form eller
størrelse,

2.7.3.

komponenterne er forskelligt kombinerede;

2.8.

»bremsesystemets komponent(er)«, en eller flere af de komponenter, der tilsammen udgør hele
bremsesystemet

2.9.

»kombinerede bremsesystemer«:

2.9.1.

for køretøjer af klasse L1 og L3, et system, hvormed mindst to bremser på forskellige hjul
aktiveres kombineret gennem et enkelt betjeningsapparat. Denne aktiveringsmåde kræver, at
betjeningsapparatet er uafhængigt af det andet bremsesystem, som kun virker på ét hjul

2.9.2.

for køretøjer af klasse L2 og L5, et bremsesystem, der virker på alle hjul;

2.9.3.

for køretøjer af klasse L4, et bremsesystem, der virker på mindst for- og baghjulet. Bremser,
der virker samtidig på baghjulet og på sidevognens hjul, anses derfor for en baghjulsbremse

2.10.

»progressiv og gradueret bremsning« vil sige bremsning, hvorunder, inden for bremsesystemets normale arbejdsområde, både når bremserne aktiveres og udløses,

2.10.1.

føreren til enhver tid kan øge eller mindske bremsekraften ved at påvirke betjeningsapparatet,

2.10.2.

bremsekraften varierer proportionalt med påvirkningen af betjeningsapparatet (monoton
funktion), og

2.10.3.

bremsekraften let kan reguleres med tilstrækkelig præcision;

2.11.

»konstruktivt bestemt maksimalhastighed«, den hastighed, som ikke kan overskrides af køretøjet på vandret vej uden upassende ydre påvirkning, under hensyntagen til eventuelle særlige
begrænsninger, der er pålagt køretøjets konstruktion og produktion

2.12.

»belæsset køretøj«, medmindre andet er angivet, et køretøj der er læsset op til »den teknisk
tilladte totalmasse«;

2.13.

»ubelæsset køretøj«, køretøjet alene, således som det er indleveret til afprøvning, plus føreren
alene samt eventuelt nødvendigt prøvningsudstyr og eventuelle nødvendige instrumenter
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2.14.

»teknisk tilladt totalmasse«, den af fabrikanten angivne teknisk tilladte totalmasse (denne kan
være højere end den af de nationale myndigheder fastsatte »tilladte totalmasse«)

2.15.

»våd bremse«, en bremse eller bremser, der har været behandlet i overensstemmelse med
punkt 1.6 i bilag 3 til dette regulativ.

3.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

3.1.

Ansøgning om godkendelse af en køretøjstype hvad angår bremser skal indgives af køretøjets
fabrikant eller dennes behørigt befuldmægtigede repræsentant.

3.2.

Ansøgningen skal være ledsaget af nedenstående dokumenter i tre eksemplarer og af følgende
materiale:

3.2.1.

en beskrivelse af køretøjstypen hvad angår de i punkt 2.2 ovenfor foreskrevne punkter. Tal
og/eller symboler, som angiver køretøjstypen og motortypen, skal angives;

3.2.2.

fortegnelse over bremsesystemets komponenter, tydeligt identificeret;

3.2.3.

et diagram over det samlede bremsesystem med angivelse af komponenternes placering på
køretøjet;

3.2.4.

for hver komponent, detaljerede tegninger, hvormed den let kan findes og identificeres.

3.3.

Et køretøj, som er repræsentativt for den ansøgte køretøjstype, skal indleveres til den tekniske
tjeneste som forestår godkendelsesprøvningen.

4.

GODKENDELSE

4.1.

Såfremt det køretøj, som er forelagt til godkendelse i henhold til dette regulativ, opfylder
forskrifterne i punkt 5 og 6 nedenfor, meddeles godkendelse af køretøjstypen.

4.2.

Hver godkendt type tildeles et godkendelsesnummer. De første to cifre (p.t. 01, svarende til
ændringsserie 01, der trådte i kraft den 22. november 1990) angiver den ændringsserie, som
indeholder de seneste væsentlige tekniske ændringer af regulativet på tidspunktet for udstedelse af godkendelsen. Samme kontraherende part kan ikke tildele samme nummer til samme
type køretøj, som er udstyret med en anden type bremsesystem, eller til en anden køretøjstype.

4.3.

Anmeldelse af godkendelse, af udvidelse, nægtelse eller inddragelse af godkendelse eller af
fuldstændig ophørt produktion af en køretøjstype i henhold til dette regulativ skal gives de
kontraherende parter, der anvender dette regulativ ved hjælp af en formular svarende til
modellen i bilag 1 til dette regulativ.

4.4.

Alle køretøjer og komponenter, som er i overensstemmelse med en type, som er godkendt
efter dette regulativ, skal på et let synligt og let tilgængeligt sted være påført et internationalt
godkendelsesmærke bestående af følgende:

4.4.1.

en cirkel, som omslutter bogstavet »E« efterfulgt af kendingsnummeret på den stat, som har
meddelt godkendelse (1);

(1) 1 for Forbundrepublikken Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7
for Ungarn, 8 for Tjekkoslovakiet, 9 for Spanien, 10 for Jugoslavien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig,
13 for Luxembourg, 14 for Schweiz, 15 for Den Tyske Demokratiske Republik, 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for
Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for Portugal og 22 for Sovjetunionen. Efterfølgende numre tildeles
andre stater i den kronologiske orden, i hvilken de ratificerer eller tiltræder overenskomsten om ensartede tekniske
forskrifter for hjulkøretøjer og udstyr og dele, som kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer, og vilkårene for
gensidig anerkendelse af godkendelser udstedt på grundlag af sådanne forskrifter, og de således tildelte numre
meddeles af FN's generalsekretær til de kontraherende parter.
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4.4.2.

til højre for den i punkt 4.4.1 foreskrevne cirkel, nummeret på dette regulativ, efterfulgt af
bogstavet »R«, en tankestreg og godkendelsesnummeret.

4.5.

Svarer typen til en type, som efter et eller flere af de regulativer, der er bilag til overenskomsten, er godkendt i den stat, som har meddelt godkendelse efter dette regulativ, behøver
det i punkt 4.4.1 foreskrevne symbol ikke gentages; i så fald skal det regulativ, efter hvilket
godkendelse er meddelt i den stat, som har meddelt godkendelse efter dette regulativ, påføres
i lodrette kolonner til højre for det i punkt 4.4.1 foreskrevne symbol.

4.6.

Godkendelsesmærket skal være let læseligt og uudsletteligt.

4.7.

Godkendelsesmærket skal være påført i nærheden af eller på køretøjets fabrikationsplade.

4.8.

I bilag 2 til dette regulativ er givet eksempler på godkendelsesmærkets udformning.

5.

FORSKRIFTER

5.1.

Generelt

5.1.1.

Bremsesystem

5.1.1.1.

Bremsesystemet skal være således konstrueret, produceret og monteret, at køretøjet ved
normal anvendelse trods de optrædende vibrationer opfylder forskrifterne i dette regulativ.

5.1.1.2.

I særdeleshed skal bremsesystemet være således konstrueret og monteret, at det er modstandsdygtigt over for de under driften optrædende korrosions- og ældningsfænomener.

5.1.1.3.

Bremsebelægninger må ikke indeholde asbest.

5.1.2.

Bremsesystemets funktioner
Det i punkt 2.3 ovenfor beskrevne bremsesystem skal kunne udføre følgende funktioner:

5.1.2.1.

Driftsbremse
Driftsbremsen skal tillade kontrol af køretøjets bevægelse og sikker, hurtig og effektiv standsning af køretøjet under alle belæsningsforhold, ved enhver hastighed og på en hvilken som
helst hældning, hvor køretøjet anvendes. Bremsevirkningen skal kunne afpasses. Føreren skal
kunne frembringe bremsevirkningen fra førersædet uden at flytte hænderne fra styreorganet.

5.1.2.2.

Hjælpebremse (hvis monteret)
Hjælpebremsen (nødbremsen) skal kunne standse køretøjet inden for en rimelig afstand, hvis
driftsbremsen svigter. Denne bremsevirkning skal kunne afpasses. Føreren skal kunne frembringe bremsevirkningen fra førersædet og samtidig beholde mindst én hånd på styringens
betjeningsapparat. Med henblik på disse bestemmelser forudsættes, at der ved driftsbremsen
ikke optræder mere end ét svigt samtidig.

5.1.2.3.

Parkeringsbremse (hvis monteret)
Parkeringsbremsen skal kunne holde køretøjet stationært på hældende grund, også når
føreren er fraværende, idet de virksomme bremseelementer fastholdes i bremsestilling ved
en anordning med rent mekanisk virkning. Føreren skal kunne frembringe bremsevirkningen
fra førersædet.
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5.2.

Bremsesystemers egenskaber

5.2.1.

Køretøjer af klasse L1 og L3 skal være udstyret med to driftsbremsesystemer med uafhængige
betjeningsapparater og bremsetransmissioner; det ene skal i det mindste virke på forhjulet, det
andet i det mindste på baghjulet.

5.2.1.1.

De to driftsbremsesystemer kan have en fælles bremse, forudsat at svigt af det ene bremsesystem ikke påvirker virkningen af det andet. Visse dele, således selve bremsen, bremsecylindre og disses stempler (undtagen pakninger), trykstang/knastskive, anses ikke for at være
udsat for brud, såfremt de er tilstrækkeligt dimensioneret, let tilgængelige for vedligeholdelse
og har de nødvendige sikkerhedsegenskaber.

5.2.1.2.

Parkeringsbremsesystem er ikke påbudt.

5.2.2.

Køretøjer af klasse L4 skal være udstyret med samme bremsesystemer, som ville blive krævet,
hvis køretøjet ikke havde sidevogn; kan køretøjet med disse bremsesystemer yde de foreskrevne præstationer ved afprøvning af køretøjet med sidevogn, kræves ingen bremse på
sidevognens hjul; en parkeringsbremse er ikke påbudt.

5.2.3.

Køretøjer af klasse L2 skal være udstyret med:

5.2.3.1.

enten to uafhængige driftsbremsesystemer, der tilsammen aktiverer bremserne på alle hjul,
eller

5.2.3.2.

et driftsbremsesystem, der virker på alle hjul, og et sekundært bremsesystem (nødbremse),
som kan være parkeringsbremsen.

5.2.3.3.

Køretøjer af klasse L2 skal desuden have et parkeringsbremsesystem, der virker på hjulet
(hjulene) på mindst én aksel. Parkeringsbremsesystemet, der kan være et af de to systemer
beskrevet i punkt 5.2.3.1 ovenfor, skal være uafhængigt af det bremsesystem, der virker på
den anden aksel eller de andre aksler.

5.2.4.

Køretøjer af klasse L5 skal være udstyret med:

5.2.4.1.

et driftsbremsesystem, der betjenes med foden og virker på alle hjul, og et sekundært bremsesystem (nødbremsesystem), som kan være parkeringsbremsen, og

5.2.4.2.

et parkeringsbremsesystem, der virker på hjulene på mindst én aksel. Betjeningen af parkeringsbremsen skal være uafhængig af betjeningen af driftsbremsen.

5.2.5.

Bremsesystemerne skal virke på bremseflader, der er fast forbundet med hjulene, enten stift
eller ved hjælp af anordninger, der er utilbøjelige til at svigte.

5.2.6.

Alle bremsekomponenters fastgøring til køretøjet skal være sikret, så bremsesystemernes
funktion ikke kan svigte under normale driftsbetingelser.

5.2.7.

Bremsesystemerne skal arbejde let og frit, når de er korrekt smurt og justeret.

5.2.7.1.

Slitage på bremserne skal let kunne optages med en justeranordning, der kan være manuelt
eller automatisk virkende. Bremserne skal kunne justeres til en effektiv driftsstilling, indtil
bremsebelægningerne er så slidt, at de må udskiftes.

5.2.7.2.

Betjeningsorganet og transmissionens og bremsernes komponenter skal have en sådan
vandringsreserve, at bremsekraften er sikret uden øjeblikkelig justering, når bremserne
bliver varme, og når bremsebelægningerne har nået det maksimalt tilladte slid.
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5.2.7.3.

Når bremsesystemets komponenter er korrekt justeret, må de ved aktivering ikke komme i
berøring med andre end de tilsigtede dele.

5.2.8.

På bremsesystemer med hydraulisk transmission skal væskereservoiret være konstrueret og
produceret således, at væskestanden let kan kontrolleres.

6.

PRØVNINGER

Bilag 3 til dette regulativ beskriver de bremseprøver, der skal udføres på køretøjer indleveret
til godkendelse, og de tilhørende krav.

7.

ÆNDRINGER AF KØRETØJSTYPE ELLER BREMSESYSTEM, OG UDVIDELSE AF GODKENDELSEN

7.1.

Enhver ændring af køretøjstypen eller dens bremsesystem skal anmeldes til den administrative
instans, som har godkendt køretøjstypen. Den pågældende instans kan da enten:

7.1.1.

skønne, at de foretagne ændringer næppe vil have mærkbar ugunstig virkning, og at køretøjet
stadig opfylder forskrifterne, eller

7.1.2.

rekvirere en yderligere prøvningsrapport fra den tekniske tjeneste, som forestår prøvningen.

7.2.

Underretning om nægtelse eller godkendelse skal, med angivelse af ændringer, gives efter
proceduren i punkt 4.3 ovenfor til de kontraherende parter, der anvender dette regulativ.

7.3.

Den kompetente myndighed, som meddeler udvidelse af godkendelsen, påfører et fortløbende
nummer på hver meddelelsesformular, som udfærdiges vedrørende en sådan udvidelse.

8.

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

8.1.

Køretøjer (bremsesystemer) som er godkendt efter dette regulativ, skal være produceret
således, at de er i overensstemmelse med den godkendte type, idet de opfylder forskrifterne
i punkt 5 ovenfor.

8.2.

Til efterprøvning af, at forskrifterne i punkt 8.1 er opfyldt, skal foretages passende kontrol af
produktionen.

8.3.

Indehaveren af godkendelsen skal navnlig:

8.3.1.

sørge for procedurer til effektiv kontrol af produkternes kvalitet,

8.3.2.

råde over det nødvendige udstyr til kontrol af overensstemmelsen af hver godkendt type,

8.3.3.

drage omsorg for, at prøvningsdata registreres, og at de vedføjede dokumenter er til rådighed
i et tidsrum, der aftales med den administrative tjeneste

8.3.4.

analysere resultaterne af hver type prøvning, så det kontrolleres og sikres, at produktets
karakteristika holdes konstante inden for den normale variation i en industriproduktion,

8.3.5.

sikre, at der for hver produkttype mindst udføres de i dette regulativs bilag 3 og 4 foreskrevne prøver,
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8.3.6.

drage omsorg for, at ethvert prøveeksemplar eller prøveemne, der bærer vidnesbyrd om
manglende overholdelse af den pågældende type prøve, medfører endnu en prøveudtagelse
og endnu en afprøvning. Der skal træffes alle nødvendige foranstaltninger til genoprettelse af
overensstemmelsen af den pågældende produktion.

8.4.

Den kompetente myndighed, som har udstedt typegodkendelse, kan til hver en tid efterprøve
de metoder til overensstemmelsesprøvning, som anvendes på hvert produktionsanlæg.

8.4.1.

Ved hver inspektion skal prøvningsoptegnelser og produktionsjournaler forelægges den besøgende inspektør.

8.4.2.

Inspektøren kan udtage stikprøver til prøvning i fabrikantens laboratorium. Det mindste
stikprøveantal kan fastsættes under hensyntagen til resultaterne af fabrikantens egen kontrol.

8.4.3.

Såfremt kvalitetsniveauet forekommer utilfredsstillende, eller det synes nødvendigt at kontrollere validiteten af de tester, der er udført i henhold til punkt 8.4.2, udvælger inspektøren
prøveeksemplarer, som indsendes til den tekniske tjeneste, der har foretaget typegodkendelsesprøvningen.

8.4.4.

Den kompetente myndighed kan udføre enhver prøvning, som foreskrives i dette regulativ.

8.4.5.

Inspektioner forestået af den kompetente myndighed skal normalt finde sted hvert andet år.
Fås der negative resultater, sikrer den kompetente myndighed, at der tages alle nødvendige
skridt til, at produktionens overensstemmelse snarest muligt genoprettes.

9.

OVERGANGSBESTEMMELSER

9.1.

Efter ikrafttrædelsesdatoen for ændringsserie 01 til dette regulativ må ingen af de kontraherende parter, der anvender regulativet, nægte at udstede godkendelser i henhold til dette
regulativ som ændret ved ændringsserie 01. På begæring af fabrikanten kan de kontraherende
parter, der anvender dette regulativ, aftale, at sådanne ændringer træder i kraft før den
officielle ikrafttrædelsesdato.

9.2.

Regnet fra 24 måneder efter den i punkt 9.1 ovenfor nævnte officielle ikrafttrædelsesdato kan
de kontraherende parter, der anvender dette regulativ ikke meddele godkendelse, medmindre
køretøjet opfylder forskrifterne i dette regulativ som ændret ved ændringsserie 01.

9.3.

Godkendelser, som er meddelt inden 24 måneder efter den officielle ikrafttrædelsesdato, bliver
ugyldige 48 måneder efter den i punkt 9.1 nævnte ikrafttrædelsesdato, medmindre den
kontraherende part, som har meddelt godkendelsen, underretter de øvrige kontraherende
parter, der anvender dette regulativ om, at den godkendte køretøjstype opfylder forskrifterne
i dette regulativ som ændret ved ændringsserie 01.

9.4.

Godkendelser, som er meddelt køretøjer af klasse L i overensstemmelse med ændringsserie 05
til regulativ nr. 13, vil fortsat blive anset for ækvivalente med godkendelser meddelt i henhold
til den oprindelige tekst til dette regulativ.

10.

SANKTIONER VED MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE AF PRODUKTIONEN

10.1.

Godkendelser af køretøjstyper i henhold til dette regulativ kan inddrages, hvis kravene i punkt
8.1 ovenfor ikke er opfyldt, eller hvis et køretøj af den pågældende type ikke har bestået de i
punkt 8.3 ovenfor foreskrevne prøver.
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10.2.

Hvis en af de kontraherende parter, der anvender dette regulativ inddrager en godkendelse,
som den tidligere har meddelt, skal den straks underrette de øvrige kontraherende parter
herom gennem en kopi af godkendelsesformularen, som i slutningen med store typer er
forsynet med den underskrevne og daterede påskrift »GODKENDELSE INDDRAGET«.

11.

FULDSTÆNDIG OPHØRT PRODUKTION

Hvis indehaveren af godkendelsen fuldstændig ophører med at fremstille en køretøjstype, som
er godkendt i henhold til dette regulativ, skal han underrette den myndighed, som har
meddelt godkendelsen. Ved modtagelse af denne anmeldelse underretter myndigheden de
øvrige kontraherende parter, der anvender dette regulativ, herom ved hjælp af en kopi af
godkendelsesformularen, som i slutningen med store typer er forsynet med den underskrevne
og daterede påskrift »PRODUKTION OPHØRT«

12.

OVERGANGSBESTEMMELSER

12.1.

Ingen af de kontraherende parter kan nægte at udstede godkendelser i henhold til dette
regulativ som ændret ved ændringsserie 02.

12.2.

Fra den 1. januar 1995 kan de kontraherende parter, der anvender dette regulativ, ikke
meddele godkendelse, medmindre den godkendte køretøjstype opfylder forskrifterne i dette
regulativ som ændret ved ændringsserie 02.

12.3.

Fra den 1. januar 1997 kan de kontraherende parter, der anvender dette regulativ, nægte den
første nationale indregistrering (første ibrugtagning) af et køretøj, som ikke opfylder kravene i
ændringsserie 02 til dette regulativ.

13.

NAVN OG ADRESSE PÅ DE TEKNISKE TJENESTER, SOM FORESTÅR GODKENDELSESPRØVNINGEN,
OG PÅ DE ADMINISTRATIVE AFDELINGER

De kontraherende parter, der anvender dette regulativ, meddeler til FN's sekretariat navn og
adresse på de tekniske tjenester, som er ansvarlige for udførelse af godkendelsesprøverne, og
på de administrative myndigheder, som meddeler godkendelse, og til hvem formularer med
attestering af godkendelse, udvidelse, nægtelse eller inddragelse af godkendelser, som er
udstedt i andre stater, skal fremsendes.
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BILAG 1 (*)
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Tillæg 1
Fortegnelse over køretøjsoplysninger med henblik på godkendelser efter regulativ nr. 90 (*)

(*) På begæring af en eller flere ansøgere af godkendelse efter regulativ nr. 90 skal typegodkendelsesmyndigheden afgive oplysninger svarende
til tillæg 1 til dette bilag. Sådanne oplysninger må imidlertid ikke gives til andre formål end godkendelse efter regulativ nr. 90.
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BILAG 2
GODKENDELSESMÆRKERNES UDFORMNING
Model A
(se punkt 4.4 i dette regulativ)

Ovenstående godkendelsesmærke, som er påført et køretøj, viser, at den pågældende køretøjtype, hvad angår bremserne,
er godkendt i Det Forenede Kongerige (E 11) i henhold til regulativ nr. 78 under godkendelsesnummer 022439.
Godkendelsesnummerets første to cifre angiver, at regulativ nr. 78 allerede indeholdt ændringsserie 02, da godkendelse
meddeltes.

Model B
(se punkt 4.5 i dette regulativ)

Ovenstående godkendelsesmærke, som er påført et køretøj, viser, at køretøjstypen er godkendt i Det Forenede Kongerige
(E 11) i henhold til regulativ nr. 78 og 40 (1). De første to cifre i godkendelsesnummeret angiver, at regulativ nr. 78 på
godkendelsesdatoen indeholdt ændringsserie 02, og regulativ nr. 40 indeholdt ændringsserie 01.

(1) Sidstnævnte nummer er kun givet som eksempel.
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BILAG 3
BREMSEPRØVER OG -PRÆSTATIONER
1.

BREMSEPRØVER

1.1.

Generelt

1.1.1.

Den foreskrevne ydelse af bremsesystemer baseres på bremselængden og/eller den gennemsnitlige fuldt
udviklede retardation. Bremsesystemers ydelse bedømmes ved måling af bremselængden sat i forhold til
udgangshastigheden og/eller ved måling af den gennemsnitlige fuldt udviklede retardation under prøven.

1.1.2.

Bremselængden er den afstand, køretøjet tilbagelægger fra det øjeblik, føreren begynder at aktivere
betjeningsorganet, og indtil køretøjet står stille; udgangshastigheden V1 er køretøjets hastighed i det
øjeblik, hvor føreren begynder at aktivere betjeningsorganet; udgangshastigheden må ikke være under
98 % af den foreskrevne hastighed for den pågældende test. Den gennemsnitlige fuldt udviklede retardation, dm, beregnes som gennemsnittet af retardationen med hensyn til distancen i intervallet Vb til Ve
efter følgende formel:
dm ¼

V2b V2e
m=s2
25; 92 ðse  sb Þ

Hvor:
dm = gennemsnitlig fuldt udviklet retardation
V1 = som defineret ovenfor
Vb = køretøjets fart ved 0,8 V1, km/h
Ve = køretøjets fart ved 0,1 V1, km/h
sb = distance tilbagelagt mellem V1 og Vb, meter
se = afstand tilbagelagt mellem V1 og Ve, meter
Hastighed og afstand bestemmes med instrumenter, hvis nøjagtighed er ± 1 procent ved den foreskrevne
prøvningshastighed. »dm« kan bestemmes på anden måde end ved måling af hastighed og afstand; i så fald
skal nøjagtigheden af »dm« være ± 3 %.
1.2.

Ved godkendelse af køretøjet måles bremsevirkningen ved prøver på vej; disse prøver foretages under
følgende betingelser:

1.2.1.

Køretøjets belæsning skal være som foreskrevet for hver type prøve og skal angives i prøverapporten.

1.2.2.

Prøven skal udføres ved den hastighed og på den måde, der foreskrives for hver type prøve: svarer
køretøjets maksimalhastighed ikke til den foreskrevne hastighed, skal prøven udføres under de angivne
særlige alternative betingelser.

1.2.3.

Den krævede bremsevirkning skal opnås, uden at hjulene blokeres, uden at køretøjet afviger fra sin bane
og uden unormale vibrationer.

1.2.4.

Ved prøverne må den kraft, hvormed betjeningsanordningen aktiveres for at opnå den krævede virkning,
ikke overskride det fastlagte maksimum for den pågældende køretøjsklasse.

1.3.

Forsøgsbetingelser

1.3.1.

Afprøvning af driftsbremsen skal finde sted under følgende betingelser:

1.3.1.1.

ved prøvens begyndelse skal dækkene være kolde og oppumpet til det tryk, der foreskrives ved den
faktiske belastning af hjulene, når køretøjet holder stille;

1.3.1.2.

når køretøjet kræves afprøvet i belæsset tilstand, skal vægten være fordelt efter fabrikantens forskrift;

1.3.1.3.

ved alle type O-prøver skal bremserne skal være kolde; en bremse anses for kold, når temperaturen, målt
på skiven eller på tromlens yderside, er under 100 °C;
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1.3.1.4.

føreren skal sidde i sadlen i normal kørestilling og indtage samme stilling under hele prøven;

1.3.1.5.

prøvearealet skal være vandret og tørt og have en overflade med god friktion;

1.3.1.6.

prøverne må kun finde sted, når vinden ikke kan påvirke resultaterne.

1.4.

Type O-prøve (driftsbremse)

1.4.1.

Generelt
De krævede mindstepræstationer er for hver køretøjsklasse anført i det følgende; køretøjet skal opfylde
både den foreskrevne bremselængde og den foreskrevne gennemsnitlige fuldt udviklede retardation for
køretøjsklassen, men en egentlig måling af begge parametre vil ikke altid være påkrævet.

1.4.2.

Type O-prøve med frakoblet motor
Prøven skal foretages med den for den pågældende køretøjsklasse anførte hastighed; der tillades mindre
hastighedsafvigelser fra de foreskrevne værdier. For køretøjer, på hvilke de to driftsbremser kan aktiveres
hver for sig, skal bremsesystemerne afprøves hver for sig. Den foreskrevne mindstevirkning skal opnås
for hvert bremsesystem for hver køretøjsklasse;

1.4.2.1.

for køretøjer med manuel gearkasse eller automatisk transmission, på hvilke gearkassen kan frakobles
manuelt, skal prøverne udføres med gearkassen ude af funktion og/eller motoren frakoblet ved hjælp af
en kobling eller på anden måde;

1.4.2.2.

for køretøjer med anden type automatgear skal prøverne udføres under de normale driftsbetingelser.

1.4.3.

T y p e O - p r ø v e m e d m o t o r e n t i l k o b l e t f o r k ø r e t ø j e r a f k l a s s e L 3, L 4 o g L 5
Prøverne udføres i ubelæsset stand ved forskellige hastigheder, hvoraf den laveste svarer til 30 % og den
højeste til 80 % af køretøjets maksimalhastighed, dog højst 160 km/h.
De maksimale opnåelige bremsevirkninger måles, og køretøjets reaktioner anføres i prøverapporten.
Når to driftsbremsesystemer kan aktiveres hver for sig, skal de begge afprøves sammen og samtidig, når
køretøjet er ubelæsset.

1.4.4.

Type O-prøve med frakoblet motor: med våde bremser
Denne prøve skal (med forbehold for undtagelsesbestemmelsen i punkt 1.5.1 nedenfor) udføres på
køretøjer af klasse L1, L2, L3 og L4. Prøvningsmetoden er den samme som for type O-prøve med
motor frakoblet, bortset fra anvisningerne for våde bremser i punkt 1.5 i dette bilag.

1.5.

Særlige bestemmelser for prøvning med våde bremser

1.5.1.

Indkapslede bremser: Denne serie af type O-prøver behøver ikke udføres på køretøjer med konventionelle
tromlebremser eller helt indkapslede skivebremser, som under normale driftsbetingelser ikke er udsat for
vandindtrængen.

1.5.2.

Prøven med bremser underkastet befugtning udføres under samme prøvningsbetingelser som prøven med
tørre bremser. Bremsesystemet må ikke justeres eller ændres, bortset fra montering af udstyr til befugtning af bremserne.

1.5.3.

Under hvert prøvningsforløb skal prøvningsudstyret befugte bremserne kontinuerligt med en strømningshastighed på 15 l/h for hver bremse. To skivebremser på samme hjul betragtes som to bremser.

1.5.4.

For ubeskyttede eller delvis ubeskyttede skivebremser skal den foreskrevne vandmængde være rettet mod
den roterende skive på en sådan måde, at den fordeles ensartet på den eller de overflader af skiven, der
bestryges af bremseklodsen eller -klodserne.

1.5.4.1.

På helt ubeskyttede skivebremser skal vandet være rettet mod skivens overflade(r) 45° foran bremseklodsen (-klodserne).
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1.5.4.2.

På delvis ubeskyttede skivebremser skal vandet være rettet mod skivens overflade(r) 45° foran skærm eller
deflektorplade.

1.5.4.3.

Vandet skal være rettet mod skiven i en uafbrudt stråle vinkelret på skivens overflade og skal afgives af
enkeltdyser placeret mellem den inderste grænse og et punkt to tredjedele af afstanden fra den yderste
grænse af den del del af skiven, der bestryges af bremseklodsen (-klodserne) (se figuren i tillægget).

1.5.5.

For helt indkapslede skivebremser, for hvilke bestemmelserne i punkt 1.5.1 ovenfor ikke finder anvendelse, skal vandet rettes mod begge sider af skærm eller deflektor i et punkt og på en måde svarende til
beskrivelsen i underpunkt 1.5.4.1 og 1.5.4.3 i dette bilag. Når dysens placering falder sammen med en
ventilations- eller inspektionsåbning, skal vandet påføres en kvart omdrejning foran den pågældende
åbning.

1.5.6.

Når det i ovenstående punkt 1.5.3 og 1.5.4 ikke er muligt at påføre vandet i det foreskrevne punkt på
grund af tilstedeværelsen af en fast del af køretøjet, skal vandet påføres i det første punkt, hvor uafbrudt
påføring gennem en en vinkel på mere end 45° er mulig.

1.5.7.

For tromlebremser, for hvilke bestemmelserne i punkt 1.5.1 ovenfor ikke finder anvendelse, skal den
foreskrevne vandmængde fordeles ligeligt på hver side af bremsen (dvs. på den stationære ankerplade og
den roterende tromle) fra dyser placeret i to tredjedele af afstanden fra tromlens ydre omkreds til
hjulnavet.

1.5.8.

Med forbehold af forskrifterne i foregående underpunkt og af kravet om, at ingen dyse må være nærmere
end 15° fra eller falde sammen med en ventilations- eller inspektionsåbning i den stationære ankerplade,
skal prøvningsudstyr til tromlebremser anbringes således, at der opnås optimal uafbrudt vandpåføring.

1.5.9.

For at sikre korrekt befugtning af bremsen (bremserne) skal køretøjet køres umiddelbart inden prøverækken påbegyndes,
— med befugtningsudstyret kontinuerligt fungerende som foreskrevet i dette bilag
— ved den foreskrevne prøvningshastighed
— uden aktivering af de(t) afprøvede bremsesystem(er)
over en afstand af mindst 500 m inden det punkt, hvor prøven skal gennemføres.

1.6.

Type I-bremseprøve (fadingprøve)

1.6.1.

Særlige bestemmelser

1.6.1.1.

Driftsbremsen på køretøjer af klasse L3, L4 og L5 afprøves med en serie gentagne standsninger med
belæsset køretøj efter nedenstående forskrifter (tabellen under punkt 2). For køretøjer med kombineret
bremsesystem behøver kun dette driftsbremsesystem underkastes type I-prøve.

1.6.1.2.

Type I-prøven udføres i tre dele:

1.6.1.2.1.

En enkelt type O-prøve som foreskrevet i punkt 2.1.2 eller 2.2.2.1 i dette bilag.

1.6.1.2.2.

En serie på 10 gentagne standsninger, udført efter forskrifterne i punkt 1.6.2 nedenfor.

1.6.1.2.3.

En enkelt type O-prøve, udført under samme betingelser (og specielt med en betjeningskraft, der er så
konstant som muligt, og hvis gennemsnitsværdi ikke overstiger den faktisk anvendte kraft i punkt
1.6.1.2.1) som dem, der anvendes til prøven i underafsnit 1.6.1.2.1 ovenfor snarest efter fuldførelse af
den prøve, der foreskrives i underpunkt 1.6.1.2.2 ovenfor, men i alle tilfælde inden for et minut derefter.

1.6.2.

Prøvningsbetingelser

1.6.2.1.

Køretøjet og de(n) afprøvede bremse(r) skal i det væsentlige være fri for fugt, og bremserne skal være
kolde (£ 100 °C).

1.6.2.2.

Den indledende prøvningshastighed skal være:

1.6.2.2.1.

ved prøvning af forhjulsbremse(r)
70 % af køretøjets maksimalhastighed, dog højst 100 km/h;
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ved prøvning af baghjulsbremse(r)
70 % af køretøjets maksimalhastighed, dog højst 80 km/h;

1.6.2.2.3.

ved prøvning af kombineret bremsesystem
70 % af køretøjets maksimalhastighed, dog højst 100 km/h.

1.6.2.3.

Distancen mellem påbegyndelse af en bremsning og påbegyndelse af den efterfølgende bremsning skal
være 1 000 meter.

1.6.2.4.

Gearkasse og/eller kobling skal anvendes på følgende måde:

1.6.2.4.1.

For køretøjer med manuel gearkasse eller med automatisk transmission, på hvilke gearkassen kan
frakobles manuelt, skal det højeste gear, hvori den indledende prøvningshastighed kan opnås, være
indrykket under bremsningen.
Når køretøjets hastighed er aftaget til 50 % af den indledende prøvningshastighed, skal motoren frakobles.

1.6.2.4.2.

For køretøjer med fuldautomatisk transmission skal prøven udføres under de normale driftsbetingelser for
sådant udstyr.
I indkøringsfasen anvendes det gear, der er passende ved den indledende prøvningshastighed.

1.6.2.5.

Efter hver bremsning accelereres køretøjet øjeblikkelig maksimalt til den indledende prøvningshastighed,
som fastholdes, indtil næste bremsning påbegyndes. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan køretøjet vendes på
prøvebanen, før det accelereres.

1.6.2.6.

Den udøvede kraft på betjeningsapparatet skal afpasses, så der fås en gennemsnitlig retardation på
3 m/s2, dog højst den maksimale retardation, den pågældende bremse kan præstere; denne kraft skal
holdes konstant under de efterfølgende bremsninger, der foreskrives i underpunkt 1.6.1.2.2 ovenfor.

1.6.3.

Restbremsevirkning
Ved afslutningen af type I-bremseprøven måles driftsbremsens restbremsevirkning under samme betingelser (især ved en aktiveringskraft, der er så konstant som muligt og i gennemsnit ikke større end den
faktisk anvendte gennemsnitskraft) som ved type O-prøve med frakoblet motor (idet der dog kan optræde
andre temperaturbetingelser).
Denne restbremsevirkning må ikke være:
— udtrykt som retardation, mindre end 60 % af den i type O-prøven opnåede retardation
— udtrykt som standselængde, større end standselængden beregnet efter følgende formel:
S2  1; 67 S1  0; 67  aV

hvor:
S1 = standselængde opnået i type O-prøven
S2 = standselængde som registreret ved prøven for restbremsevirkning
a = 0,1
V = den indledende hastighed ved bremsningens påbegyndelse som defineret i punkt 2.1.1 eller
2.2.1 i dette bilag.
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2.

BREMSESYSTEMERS VIRKNING

2.1.

Bestemmelser for prøvning af køretøjer med bremsesystemer, der alene virker på hjulet (hjulene) på
forakslen eller bagakslen.

2.1.1.

Foreskrevet hastighed
V = 40 km/h (1) for klasse L1 og L2,
V = 60 km/h (1) for klasse L3 og L4

2.1.2.

Bremsevirkning med belæsset køretøj
Ved type I-prøvning af restbremsevirkning (køretøjer af klasse L3 og L4) registreres bremsevirkningen som
standselængde, gennemsnitlig fuldt udviklet retardation samt anvendt betjeningskraft.

2.1.2.1.

Bremsning med forhjulsbremsen alene

Klasse

Standselængde (S)
(m)

Tilsvarende genemsnitlig fuldt udviklet
retardation
(m/s2)

L1

S  0; 1  V þ V2 =90

3,4

L2

S  0; 1  V þ V2 =70

2,7 (*)

L3

S  0; 1  V þ V2 =115

4,4 (*)

L4

2.1.2.2.

2.1.3.

2

S  0; 1  V þ V =95

3,6

Bremsning med baghjulsbremsen alene

Klasse

Standselængde (S)
(m)

Tilsvarende genemsnitlig fuldt udviklet
retardation
(m/s2)

L1

S  0; 1  V þ V2 =70

2,7

L2

S  0; 1  V þ V2 =70

2,7 (*)

2

L3

S  0; 1  V þ V =75

2,9 (*)

L4

S  0; 1  V þ V2 =95

3,6

Bremsevirkning med ubelæsset køretøj
Praktisk prøvning af køretøjet med fører alene kræves ikke, hvis en beregning viser, at massefordelingen
på de bremsede hjul giver mulighed for en gennemsnitlig fuldt udviklet retardation på mindst 2,5 m/s2,
eller en standselængde S £ 0,1 · V + V2/65, som skal opnås ved hver bremsning med bremsesystemer, der
virker på én enkelt aksel.

2.2.

Bestemmelser for prøvning af køretøjer, på hvilke (mindst) et af bremsesystemerne er et kombineret
bremsesystem.
Ved type I-prøvning af resterende bremselængde (køretøjer af klasse L3, L4 og L5) registreres bremsepræstationerne som standselængde, gennemsnitlig fuldt udviklet retardation og anvendt betjeningskraft.

2.2.1.

Foreskrevet hastighed
V = 40 km/h (1) for klasse L1 og L2,
V = 60 km/h (1) for klasse L3, L4 og L5

(1) Køretøjer med en maksimalhastighed (Vmax) under 45 km/h for klasse L1 og L2 og 67 km/h for klasse L3 og L4, skal afprøves ved en
hastighed på 0,9 Vmax.
(*) Kan værdierne for enkeltbremseapparater ikke opnås pga. begrænset friktion, anvendes i stedet følgende værdier ved en prøve med
belæsset køretøj, hvor begge bremsesystemer anvendes sammen: L2, 4,4 m/s2; L3, 5,8 m/s2.
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2.2.2.

Køretøjet skal afprøves i ubelæsset og belæsset tilstand.

2.2.2.1.

Bremsning alene med det kombinerede bremsesystem.

Standselængde (S)
(m)

Klasse

Tilsvarende genemsnitlig fuldt udviklet
retardation
(m/s2)

L1, L2

S  0; 1  V þ V2 =115

4,4

L3

S  0; 1  V þ V2 =132

5,1

L4

S  0; 1  V þ V2 =140

5,4

2

S  0; 1  V þ V =130

L5

2.2.2.2.
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5,0

Bremsning med den anden driftsbremse eller den sekundære bremse (nødbremse), alle klasser:
Standselængden skal være:
S £ 0,1 · V + V2/65 (tilsvarende gennemsnitlig fuldt udviklet retardation: 2,5 m/s2).

2.3.

Bremsevirkning med parkeringsbremse (hvis relevant).
Parkeringsbremsen skal, også når den er kombineret med en af de andre bremser, kunne holde det
belæssede køretøj stationært på en 18 % opad- eller nedadskråning.

2.4.

Betjeningskraft udøvet på driftsbremsens betjeningsapparat:
håndbetjening

£ 200 N

fodbetjening

£ 350 N (L1, L2, L3, L4)
£ 500 N (L5)

parkeringsbremsens betjeningsapparat (hvis relevant):
med manuel betjening £ 400 N
med fodbetjening

£ 500 N

For håndbremsegreb forudsættes angrebspunktet for muskelkraften af være 50 mm fra grebets yderste
ende.
2.5.

Minimum- og maksimumvirkning, som skal opnås med våde bremser.

2.5.1.

Den gennemsnitlige retardation med våd(e) bremse(r) mellem 0,5 og 1,0 sekund efter aktivering af
bremsen skal være mindst 60 % af den, der fås med tør(re) bremse(r) ved anvendelse af samme betjeningskraft.

2.5.2.

Den anvendte betjeningskraft påføres hurtigst muligt og skal svare til den, der kræves til en retardation på
2,5 m/s2 med tør(re) bremse(r).

2.5.3.

Ved type O-prøve med våd(e) bremse(r) må retardationen på intet tidspunkt overstige 120 % af den, der
er opnået med tør(re) bremse(r).
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BILAG 4
FORSKRIFTER FOR KØRETØJER AF KLASSE L1 OG L3 MED BLOKERINGSFRIT BREMSESYSTEM
1.

GENERELT

1.1.

Formålet med dette bilag er at fastsætte krav til blokeringsfri bremsesystemer monteret på køretøjer af
klasse L1 og L3. Bestemmelserne gør ikke blokeringsfri bremsesystemer påbudt, men har køretøjet
blokeringsfrit bremsesystem, skal systemet opfylde nedenstående forskrifter.

1.2.

Kendte anordninger består af én eller flere følere, én eller flere kontrolanordninger og én eller flere
modulatorer. Anordninger af anden konstruktion, som måtte fremkomme senere, anses for antiblokeringsanordninger i den i dette bilag anvendte forstand, når de opfylder kravene i dette bilag.

2.

DEFINITIONER

2.1.

En »antiblokeringsanordning« er en komponent i driftsbremsesystemet, som automatisk kontrollerer
graden af slip i hjulets rotationsretning på et eller flere af køretøjets hjul under bremsning.

2.2.

»Føler« er en komponent, der detekterer og giver kontrolanordningen signal om hjulets (hjulenes) rotationsforhold eller køretøjets dynamiske forhold.

2.3.

»Kontrolanordning« er en komponent, der vurderer de modtagne data fra føleren (følerne) og videresender
et signal til modulatoren.

2.4.

»Modulator« er en komponent, der regulerer bremsekraften (-kræfterne) i overensstemmelse med det
modtagne signal fra kontrolanordningen.

3.

SYSTEMETS EGENSKABER OG KARAKTERISTIKA

3.1.

Hvert kontrolleret hjul skal mindst kunne aktivere den anordning, der svarer til hjulet.

3.2.

Enhver afbrydelse i strømforsyningen til antiblokeringsanordningen og/eller til ledningerne til den elektroniske kontrolanordning skal meddeles føreren gennem et særligt optisk advarselssignal; det skal være
let for føreren at kontrollere, at signalet er funktionsdygtigt (1).

3.3.

Ved svigt af antiblokeringsanordningen skal det belæssede køretøjs bremsevirkning mindst svare til den,
der kræves i punkt 2.1.2.1 eller 2.1.2.2 i bilag 3 til dette regulativ, idet det laveste af de to krav for
køretøjet gælder.

3.4.

Systemets funktion må ikke forringes under påvirkning af elektromagnetiske felter (2).

3.5.

Ved maksimal bremsning med driftsbremsen på systemer med antiblokeringsanordning skal bremsevirkningen opretholdes i hele standsningsforløbet.

4.

FRIKTIONSUDNYTTELSE

4.1.

Generelt

4.1.1.

For køretøjer af klasse L3 anses bremsesystemer med antiblokeringsanordning for tilfredsstillende, når
betingelsen ε ‡ 0,70 er opfyldt, idet den repræsenterer den udnyttede friktion som defineret i tillægget til
dette bilag (3).

4.1.2.

Friktionsudnyttelsen ε skal måles på vejbelægninger med en friktionskoefficient på højst 0,45 samt på
mindst 0,8.

4.1.3.

Under prøverne skal køretøjet være ubelæsset.

(1) Den tekniske tjeneste undersøger den elektroniske kontrolanordning og/eller et eventuelt drivsystem for mulige fejlmåder.
(2) Indtil ensartede prøvningsmetoder er aftalt, forelægger fabrikanterne prøvningsmetoder og -resultater for den tekniske tjeneste.
(3) For køretøjer af klasse L1 gælder, at indtil en mindsteværdi af ε er fastlagt, skal den målte værdi angives i prøverapporten.
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4.1.4.

Prøvemetode til bestemmelse af friktionskoefficienten (k) og formel til beregning af friktionsudnyttelsen
(ε) er angivet i tillægget til dette bilag.

5.

YDERLIGERE KONTROL
Følgende yderligere kontroller skal foretages med ubelæsset køretøj.

5.1.

Hjul, som kontrolleres af antiblokeringsanordninger, må ikke blokere, når betjeningsanordningen pludselig aktiveres fuldt (1) på de to typer vejoverflader, der foreskrives i punkt 4.1.2 ovenfor, ved en begyndelseshastighed på indtil 0,8 Vmax, dog ikke over 80 km/h (2).

5.2.

Når et hjul, der kontrolleres af antiblokeringssystemet, passerer fra en overflade med høj friktion til en
overflade med lav friktion som beskrevet i punkt 4.1.2 ovenfor, med betjeningsanordningen aktiveret
fuldt (1), må hjulet ikke blokere. Kørselshastigheden og bremseaktiveringsøjeblikket skal beregnes således,
at når antiblokeringsanordningen er i fuld funktion på overfladen med høj friktion, sker overgangen fra
den ene overflade til den anden med ca. 0,5 Vmax, dog højst 50 km/h.

5.3.

Når et hjul passerer fra en overflade med lav friktion til en overflade med høj friktion som beskrevet i
punkt 4.1.2 ovenfor, mens betjeningsanordningen er aktiveret fuldt (1), skal køretøjets retardation i løbet
af rimelig tid stige til den pågældende høje værdi, og køretøjet må ikke afvige fra sin oprindelige bane.
Kørselshastigheden og bremseaktiveringsøjeblikket skal beregnes således, at med antiblokeringsanordningen i fuld funktion på overfladen med lav friktion sker overgangen fra den ene overflade til den
anden med ca. 0,5 Vmax, dog højst 50 km/h.

5.4.

Når begge uafhængige bremsesystemer er udstyret med antiblokeringsanordning, skal de i punkt 5.1, 5.2
og 5.3 beskrevne prøver desuden udføres, idet de to uafhængige bremsesystemer anvendes sammen,
hvorved køretøjet til stadighed skal bevare sin stabilitet.

5.5.

I de i punkt 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 ovenfor foreskrevne perioder tillades perioder med blokering af hjulet
eller ekstremt slip, forudsat at køretøjets stabilitet ikke forringes. Når hastigheden er under 10 km/h, er
hjulblokade tilladt.

(1) »Aktiveres fuldt«: Herved forstås, at der anvendes den maksimale kraft foreskrevet i punkt 2.4 i bilag 3 for den gældende køretøjsklasse; ekstra kraft kan anvendes, hvis det er nødvendigt for at aktivere antiblokeringsanordningen.
(2) På overflader med lav friktion (£ 0,35) kan begyndelseshastigheden af sikkerhedsgrunde nedsættes; i så fald angives K-værdien og
begyndelseshastigheden i prøverapporten.
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Tillæg
1.

BESTEMMELSE AF FRIKTIONSKOEFFICIENTEN (K)

1.1.

Friktionskoefficienten (k) bestemmes af den maksimale retardation uden blokering af hjulet, når antiblokeringssystemet er afbrudt og der bremses på begge hjul samtidig (1).

1.2.

Bremseprøverne foretages ved, at bremserne aktiveres ved en begyndelseshastighed på ca. 60 km/h (eller,
for køretøjer, der ikke kan nå op på 60 km/h, ved omkring 0,9 Vmax) med ubelæsset køretøj (undtagen
for eventuelle nødvendige prøvningsinstrumenter og/eller eventuelt nødvendigt sikkerhedsudstyr). Der
skal anvendes konstant betjeningskraft til bremserne gennem alle prøver.

1.3.

Der kan udføres en række prøver indtil det kritiske punkt, der nås umiddelbart før hjulet (hjulene)
blokerer, ved at bremsekræfterne på både forhjuls- og baghjulsbremsen varieres med henblik på bestemmelse af køretøjets maksimale bremseretardation (2).

1.4.

Bremseretardationen (Z) bestemmes på grundlag af den tid, det tager at nedsætte køretøjets hastighed fra
40 km/h til 20 km/h, ved hjælp af formlen
Z ¼

0,56
t

hvor t måles i sekunder.
For køretøjer, der ikke kan nå op på 50 km/h, bestemmes bremseretardationen på grundlag af den tid,
det tager at nedsætte køretøjets hastighed fra 0,8 Vmax til (0,8 Vmax – 20), hvor Vmax måles i km/h.
Den maksimale værdi af Z = K.

2.

BESTEMMELSE AF FRIKTIONSUDNYTTELSEN (ε)

2.1.

Ved den udnyttede friktion forstås forholdet mellem den maksimale bremseretardation med antiblokeringssystemet i funktion (Zmax) og den maksimale bremseretardation med antiblokeringssystemet ude af
funktion (Zm). Der udføres separat afprøvning på hvert hjul, der er udstyret med antiblokeringssystem.

2.2.

Zmax baseres på gennemsnittet af tre prøver, hvor man anvender den tid, køretøjet er om at nedsætte
farten som foreskrevet i punkt 1.4 ovenfor.

2.3.

Den udnyttede friktion er givet ved formlen:

"¼

Zmax
Zm

(1) For køretøjer med kombineret bremsesystem kan det være nødvendigt at fastsætte yderligere krav.
(2) For at lette disse indledende prøver kan man som første skridt måle den maksimale betjeningskraft, der påføres, inden det kritiske
punkt nås for hvert enkelt hjul.
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Regulativ nr. 101 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede forbehold
angående godkendelse af passagerbiler udstyret med en forbrændingsmotor med hensyn til
målingen af emissionen af carbondioxid og brændstofforbrug og for køretøjer i kategori M1 og
N1 udstyret med et elektrisk effektdrev med hensyn til måling af elektrisk energiforbrug og
rækkevidde (*)
1.

OMFANG

Dette regulativ gælder for målingen af emissionen af carbondioxid (CO2) og brændstofforbrug i alle motorkøretøjer i køretøjer af kategori M1 eller målingen af elektrisk energiforbrug og rækkevidde for køretøjer af kategori M1 og N1 (1).

2.

DEFINITIONER

Til dette regulativs formål betyder:
2.1.

»Godkendelse af et køretøj« godkendelse af en køretøjstype med hensyn til målingen af
energiforbrug (brændstof- eller elektrisk energi).

2.2.

»Køretøjstype« en kategori af energidrevne køretøjer, der ikke adskiller sig i sådanne
væsentlige henseender som karosseri, effektdrev, transmission, batteridrev (hvis anvendt)
dæk og ubelastet masse.

2.3.

»Ubelastet masse« massen af køretøjet i køretilstand uden personale, passagerer eller last,
men med fuld brændstoftank (om nogen), kølervæske, servicebatteri og batteridrev, olier,
indbygget lader, bærbar lader, værktøj og reservehjul, hvad der end er gældende for det
pågældende køretøj og tilvejebragt af producenten af køretøjet.

2.4.

»Referencemasse« den ubelastede masse af køretøjet øget med et ensartet tal på 100 kg.

2.5.

»Maksimal masse« den teknisk tilladelige maksimale masse, der er erklæret af producenten
(denne kan være større end den maksimale masse, der er godkendt af den nationale
myndighed).

2.6.

»Testmasse« for de rent elektriske køretøjer referencemassen for køretøjer af kategori M1
og den ubelastede masse plus halvdelen af den fulde last for køretøjer af kategori N1.

2.7.

»Koldstartsanordning« en anordning, som midlertidigt beriger en luft/brændstofblanding i
motoren for at bidrage til start.

2.8.

»Starthjælpemiddel« en anordning, som bidrager til motorstart uden at berige luft/brændstofblandingen, f.eks. gløderør, ændret indsprøjtningstiming osv.

2.9.

»Effektdrev« kombinationen af en elektrisk motor og en effektstyring.

2.10.

»Effektdrev« kombinationen af et effektdrev og et batteridrev.

2.11.

»Periodisk regenerende system« en antiforureningsanordning (fx katalytisk konverter, partikelfælde), der kræver en periodisk regenereringsproces på mindre end 4 000 km normal
køretøjsdrift. Hvis en regenerering af en antiforureningsanordning forekommer mindst én
gang pr. test af type I, og allerede er regenereret mindst én gang under køretøjsfremstillingscyklussen, vil det opfattes som et kontinuerligt regenerende system, der ikke
kræver en speciel testprocedure. Bilag 8 gælder ikke for kontinuerligt regenerende
systemer.

(*) Offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 (EFT L 346 af
17.12.1997).
(1) Som defineret i Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.
1/Amend. 2).
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På producentens anmodning gælder testproceduren, som er specifik for periodisk regenerende systemer, ikke for en regenereringsanordning, hvis producenten tilvejebringer data
til typegodkendelsesmyndigheden, hvor emission af CO2, under cyklusser, hvor regenerering forekommer, ikke overstiger den erklærede værdi med mere end 4 procent efter aftale
med den tekniske service.

3.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

3.1.

Ansøgningen om godkendelse af en køretøjstype med hensyn til målingen af emissionen
af carbondioxid og brændstofforbruget eller målingen af elektrisk energiforbrug skal indleveres af køretøjsproducenten eller af dennes behørigt akkrediterede repræsentant.

3.2.

Den skal ledsages af de nedenfor nævnte dokumenter in triplo og de følgende i særdeleshed:

3.2.1.

En beskrivelse af forbrændingsmotortypen eller den elektriske effektdrevtype omfattende
alle de detaljer, der henvises til i bilag 1 eller bilag 2. På forespørgsel fra den tekniske
service, som er ansvarlig for testene eller producenten, kan komplementær teknisk information tages i betragtning for specifikke køretøjer, som er særlig brændstoføkonomiske.

3.2.2.

Beskrivelse af køretøjets grundlæggende træk, herunder dem, der er anvendt i udkast til
bilag 3.

3.3.

Et køretøj, der er repræsentativt for den køretøjstype, der skal godkendes, skal indleveres
til den tekniske service, der er ansvarlig for at udføre godkendelsestester. Under testen vil
den tekniske service undersøge, om dette køretøj, hvis det er udstyret med en forbrændingsmotor, lever op til de grænseværdier, der er gældende for den type, som beskrevet i
regulativ nr. 83.

3.4.

Den kompetente myndighed skal bekræfte eksistensen af tilfredsstillende forudsætninger
for at sikre en effektiv kontrol af produktionens overensstemmelse før godkendelse af
køretøjstypen gives.

4.

GODKENDELSE

4.1.

Hvis emissionerne af CO2 og brændstofforbruget i forbrændingsmotor eller det elektriske
energiforbrug af køretøjstypen, der er indleveret til godkendelse i henhold til dette regulativ, er blevet målt ifølge betingelserne anført i afsnit 5 nedenfor, skal godkendelse af
denne køretøjstype gives.

4.2.

Der tildeles et godkendelsesnummer til hver godkendt type. De første to cifre (for tiden 00
for regulativet i den oprindelige form) angiver den serie afændringer, som inkorporerer de
seneste større tekniske ændringer til regulativet på tidspunktet for godkendelsen. Den
samme kontraktpart må ikke tildele det samme nummer til en anden køretøjstype.

4.3.

En bemærkning om godkendelse eller udvidelse eller afvisning af godkendelse af en køretøjstype ifølge dette regulativ skal meddeles til parterne i 1958-aftalen gældende for dette
regulativ ved hjælp af en formular svarende til modellen i bilag 3 i dette regulativ.

4.4.

Der skal på ethvert køretøj, der er i overensstemmelse med en køretøjstype, der er
godkendt i henhold til dette regulativ, tydeligt og let genkendeligt som angivet i godkendelsesformularen være fastgjort et internationalt godkendelsesmærke bestående af:
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4.4.1.

en cirkel omkring bogstavet »E« efterfulgt af betegnelsestallet for det land, hvor godkendelsen er udstedt (1);

4.4.2.

nummeret på dette regulativ, fulgt af bogstavet »R«, en streg og godkendelsesnummeret til
højre for den cirkel, der er beskrevet i afsnit 4.4.1.

4.5.

Hvis køretøjet er i overensstemmelse med en køretøjstype, der er godkendt efter et eller
flere regulativer, der er tillæg til aftalen i det land, hvor godkendelsen er udtsedt efter dette
regulativ, skal det symbol, der er beskrevet i afsnit 4.4.1, ikke gentages; i så tilfælde skal
regulativet og godkendelsesnumrene, samt de ekstra symboler for alle de regulativer, som
godkendelsen er udstedet efter i det land, hvor godkendelsen er udstedt i henhold til dette
regulativ, placeres i lodrette kolonner til højre for det symbol, der er beskrevet i afsnit
4.4.1.

4.6.

Godkendelsesmærket skal være let læseligt og uudsletteligt.

4.7.

Godkendelsesmærket skal være anbragt tæt ved eller på køretøjsdatapladen.

4.8.

Bilag 4 til dette regulativ giver eksempler på anbringelser af godkendelsesmærket.

5.

SPECIFIKATIONER OG TESTER

5.1.

Generelt
De komponenter, som er tilbøjelige til at påvirke emissionen af CO2 og brændstofforbruget eller det elektriske energiforbrug skal være således udformet, konstrueret og samlet,
at det ved normal anvendelse, er muligt for køretøjet, til trods for de vibrationer, som det
kan udsættes for, at stemme overens med forholdsreglerne i dette regulativ.

5.2.

Beskrivelse af tester til forbrændingsmotorer

5.2.1.

Udledningen af CO2 skal måles under den testcyklus, der simulerer de urbane og ekstraurbane køremønstre som beskrevet i tillæg 1 i bilag 4 til regulativ nr. 83, i kraft på
tidspunktet for godkendelse af køretøjet.

5.2.2.

Resultaterne af testen skal udtrykkes som CO2-emission i gram pr. kilometer (g/km)
rundet af til det nærmeste hele tal.

5.2.3.

Brændstofforbrug beregnes ifølge afsnit 1.5 i bilag 4 ved carbonbalancemetoden ved
anvendelse af den målte emission af CO2 og de andre carbonrelaterede emissioner (CO
og HC). Resultaterne vil blive rundet af til den første decimal.

5.2.4.

De passende referencebrændstoffer som defineret i bilag 10 til regulativ nr. 83 skal
anvendes ved testning.

(1) 1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Holland, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for Tjekkiet,
9 for Spanien, 10 for Serbien og Montenegro, 11 for Storbritannien, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14 for
Schweiz, 15 (ledig), 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for Portugal,
22 for Rusland, 23 for Grækenland, 24 for Irland, 25 for Kroatien, 26 for Slovenien, 27 for Slovakiet, 28 for
Hviderusland, 29 for Estland, 30 (ledig), 31 for Bosnien-Hercegovina, 32 for Letland, 33 (ledig), 34 for Bulgarien, 35
og 36 (ledig), 37 for Tyrkiet, 38 (ledig), 39 for Aserbajdsjan, 40 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,
41 (ledig), 42 for Det Europæiske Fællesskab (godkendelser udstedes af et medlemsland ved at anvende det pågældende ECE-symbol), 43 for Japan, 44 (ledig), 45 for Australien, 46 for Ukraine, 47 for Sydafrika og 48 for New
Zealand. Efterfølgende numre skal tildeles til andre lande i den kronologiske rækkefølge, i hvilken de ratificerer eller
tilslutter sig aftalen angående indførelse af ensartede tekniske forskrifter for køretøjer med hjul, udstyr og dele, der
kan monteres og/eler anvendes på køretøjer med hjul, og betingelserne for gensidig anerkendelse af godkendelser
udstedt i henhold til disse forskrifter, og de således tildelte numre skal kommunikeres af generalsekretæren i FN til de
deltagende parter i aftalen.
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For LPG og naturgas (NG) skal dét referencebrændstof anvendes, der er valgt af producenten til måling af nettoeffekten ifølge regulativ nr. 85. Det valgte brændstof skal angives
i kommunikationsskriftet som defineret i bilag 3 til dette regulativ.
Til beregningsformål som nævnt i afsnit 5.2.3 skal brændstofforbruget udtrykkes i
passende enheder, og de følgende brændstofkarakteristika skal anvendes:
a) densitet: målt på testbrændstoffet ifølge ISO 3675 eller ved en ækvivalent fremgangsmåde.
For benzin- og dieselbrændstof vil densiteten målt ved 15 °C blive anvendt; for LPG
og naturgas vil en referencedensitet blive anvendt som følger:
0,538 kg/liter for LPG
0,654 kg/m3 for NG (1)
b) hydrogen-carbon-forhold: Der vil blive anvendt faste værdier, som er:
1,85 for benzin
1,86 for dieselbrændstof
2,525 for LPG
4,00 for NG.
5.3.

Beskrivelse af tester til rent elektriske køretøjer

5.3.1.

Den tekniske service med ansvar for testerne udfører målingen af det elektriske energiforbrug ifølge metoden og testcyklussen beskrevet i bilag 6 til dette regulativ.

5.3.2.

Den tekniske service med ansvar for testerne udfører målingen af køretøjets rækkevidde
ifølge metoden beskrevet i bilag 7.
Rækkevidden målt med denne metode er den eneste, der kan medtages i salgsfremmende
materiale.

5.3.3.

Resultatet af det elektriske energiforbrug skal udtrykkes i watt-timer pr. kilometer
(Wh/km) og rækkevidden i km, begge afrundet til det nærmeste hele tal.

5.4.

Fortolkning af resultater

5.4.1.

CO2-værdien eller værdien for elektrisk energiforbrug anvendt som typegodkendelsesværdien skal være den værdi, der er erklæret af producenten, hvis værdien målt af den
tekniske service ikke overstiger den erklærede værdi mere end 4 procent. Den målte
værdi kan være lavere uden nogen begrænsninger.
Når det drejer sig om periodisk regenerende systemer som defineret i afsnit 2.11, multipliceres resultaterne med faktoren Ki fra bilag 8 før sammenligning med den erklærede
værdi.

5.4.2.

Hvis den målte værdi for CO2 eller elektrisk energiforbrugværdi overstiger producentens
erklærede CO2 eller elektriske energiforbrugværdi med mere end 4 procent, udføres en
anden test på det samme køretøj.
Når gennemsnittet af de to testresultater ikke overstiger producentens erklærede værdi
med mere end 4 procent, tages den værdi, der er erklæret af producenten som den
typegodkendte værdi.

(1) Gennemsnitsværdi for G20- og G23-referencebrændstoffer ved 15 °C.
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5.4.3.

Hvis gennemsnittet stadig overstiger den erklærede værdi med mere end 4 procent, køres
en endelig test på det samme køretøj. Gennemsnittet af de tre testresultater tages som
typegodkendelsesværdien.

6.

MODIFIKATION OG FORLÆNGELSE AF GODKENDELSE AF DEN GODKENDTE TYPE

6.1.

Enhver modifikation af typegodkendelsen skal oplyses til den administrative afdeling, som
godkendte typen. Afdelingen kan da enten:

6.1.1.

Vurdere at de udførte modifikationer sandsynligvis ikke vil have en væsentlig skadelig
virkning på værdierne for CO2 og brændstofforbrug eller elektrisk energiforbrug, og at
godkendelse i dette tilfælde vil være gyldig for den modificerede køretøjstype; eller

6.1.2.

Kræve en yderligere testrapport fra den tekniske service, som er ansvarlig for at udføre
testerne ifølge betingelserne i afsnit 7 i dette regulativ.

6.2.

Bekræftelse eller udvidelse af en godkendelse under specifikation af ændringerne skal
meddeles ved proceduren angivet i afsnit 4.3 til parterne i 1958-aftalen, efter dette
regulativ.

6.3.

Den kompetente myndighed, der udsteder udvidelsen af godkendelsen skal tildele et
serienummer en sådan udvidelse og informere derom til de andre parter i 1958-aftalen
i henhold til dette regulativ ved hjælp af en kommunikationsformular svarende til
modellen i bilag 3 til dette regulativ.

7.

BETINGELSER FOR UDVIDELSE AF TYPEGODKENDELSEN FOR KØRETØJSTYPE

7.1.

Køretøjer drevet af en forbrændingsmotor, bortset fra køretøjer udstyret med et periodisk regenererende emissionkontrolsystem
Typegodkendelsen kan udvides til køretøjer af den samme type eller af en anden type med
hensyn til de følgende karakteristika i bilag 2, hvis CO2-emissionen målt af den tekniske
service ikke overstiger den typegodkendte værdi med mere end 4 procent:

7.1.1.

Masse

7.1.2.

Maksimalt autoriseret masse

7.1.3.

Karosseritype: sedan, stationcar, coupé

7.1.4.

Samlede gearforhold

7.1.5.

Motorudstyr og tilbehør

7.2.

Køretøjer drevet af en forbrændingsmotor og udstyret med et periodisk regenererende emissionskontrolsystem
Typegodkendelsen kan udvides til køretøjer af den samme type eller af en anden type, der
adskiller sig med hensyn til karakteristika i bilag 3, angivet i afsnit 7.1.1 til 7.1.5 ovenfor,
men overstiger ikke slægtskarakteristika i bilag 8, hvis CO2-emissionerne målt af den
tekniske service ikker overskrider den typegodkendte værdi med mere end 4 procent,
og hvor den samme Ki-faktor er anvendelig.
Typegodkendelsen kan også udvides til køretøjer af den samme type, men med en anden
Ki-faktor, hvis den korrigerede CO2-værdi målt af den tekniske service ikke overskrides
med mere end 4 procent af den typegodkendte værdi.
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Køretøjer drevet af et elektrisk effektdrev
Udvidelser kan udstedes efter aftale med den tekniske service, der er ansvarlig for udførelse
af testerne.

8.

SPECIELLE FORBEHOLD

I fremtiden kan der tilbydes køretøjer med særligt energieffektive teknologier, som kan
underlægges komplementære testprogrammer. Disse vil blive anført på et senere trin,
hvilket kan kræves af producenten for at demonstrere fordelene ved løsningen.

9.

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

9.1.

Køretøjer godkendt ifølge dette regulativ skal fremstilles således, at de er i overensstemmelse med det typegodkendte køretøj.

9.2.

For således at verificere, at betingelserne anført i afsnit 9.1 er overholdt, skal der udføres
passende produktionskontrol.

9.3.

Køretøjer drevet af en forbrændingsmotor

9.3.1.

Som en generel regel kontrolleres forholdsregler for at sikre produktionens overensstemmelse med hensyn til CO2-emissioner fra køretøjer kontrolleret på basis af beskrivelsen i
typegodkendelsescertifikatet svarende til modellen i bilag 3 i dette regulativ.
Kontrollen af produktionskonformitet er baseret på en vurdering af producentens auditeringsprocedure udført af en kompetent myndighed for at sikre konformitet af køretøjstypen med hensyn til emission af forureningsstoffer.
Hvis myndigheden ikke er tilfreds med standarden af producentens auditeringsprocedure,
kan den kræve, at verifikationstester udføres på køretøjer i produktion.

9.3.1.1.

Hvis en måling af emissionen af CO2 skal udføres på en køretøjstype, som har fået én
eller adskillige udvidelser, vil testerne blive udført på det/de køretøj(er), som er tilgængelige på tidspunktet for testen (køretøj(er) beskrevet i det første dokument eller i efterfølgende udvidelser).

9.3.1.1.1.

Konformitet af køretøjet til CO2-testen

9.3.1.1.1.1.

Tre køretøjer udtages tilfældigt fra serien og testes som beskrevet i afsnit 1.4 i bilag 5.

9.3.1.1.1.2.

Hvis myndigheden er tilfreds med produktionsstandardafvigelsen angivet af producenten,
udføres testerne ifølge afsnit 9.2.
Hvis myndigheden ikke er tilfreds med produktionsstandardafvigelsen angivet af producenten, udføres testerne ifølge afsnit 9.3.

9.3.1.1.1.3.

Produktionen af en serie anses som værende overensstemmende eller ikke-overensstemmende på basis af tester på de tre prøveudtagne køretøjer, når først der er opnået en
beslutning om godkendelse eller afvisning for CO2, ifølge testkriteriet anført i den tilhørende tabel.
Hvis der ikke opnås en beslutning om godkendelse eller afvisning for CO2, udføres en test
på et yderligere køretøj (se figur 1).
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Når det drejer sig om periodisk regenererende systemer som defineret i afsnit 2.11, skal
resultaterne multipliceres med faktoren Ki opnået ved proceduren anført i bilag 8 på det
tidspunkt, hvor typegodkendelsen blev udstedt.
På forespørgsel fra producenten kan testning udføres straks efter at en regenerering er
blevet færdiggjort.

9.3.1.1.2.

Uanset kravene i afsnit 1.1.1 i bilag 5 vil testerne blive udført på køretøjer, som ikke har
kørt nogen afstand.

9.3.1.1.2.1.

På forespørgsel fra producenten vil testerne imidlertid blive udført på køretøjer, som er
kørt til over maksimalt 15 000 km.
I dette tifælde vil tilkørselsproceduren blive udført af producenten, som skal påtage sig
ikke at udføre nogen justeringer på disse køretøjer.
Figur 1

9.3.1.1.2.2.

Hvis producenten beder om at udføre en tilkørselsprocedure (»x« km, hvor
£ 15 000 km), kan den udføres som følger:
— emissionen af CO2 vil blive målt efter nul og »x« km for det først testede køretøj (der
kan være det typegodkendte køretøj);
— udviklingskoefficienten (EC) for emissionen mellem nul og »x« km beregnes som følger:

EC =

Emmission ved x km
Emission ved nul km
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Den kan være mindre end 1.
— De følgende køretøjer vil ikke blive udsat for tilkørselsproceduren, men deres emission
ved nul km vil blive modificeret med evolutionskoefficienten EC.
I dette tilfælde vil de værdier, som tages, være:
— værdien ved »x« km for det første køretøj;
— værdierne ved nul km multipliceret med evolutionskoefficienten for de følgende køretøjer.
9.3.1.1.2.3.

Som et alternativ til denne procedure kan bilproducenten anvende en fast evolutionskoefficient, EC, på 0,92 og multiplicere alle værdier af CO2 målt ved nul km med
denne faktor.

9.3.1.1.2.4.

Til denne test skal der anvendes de referencebrændstoffer, der er beskrevet i bilag 9 i
regulativ nr. 83.

9.3.2.

Konformitet af produktion, når producentens statistiske data er tilgængelige.

9.3.2.1.

De følgende afsnit beskriver den procedure, der skal anvendes til at verificere CO2-konformiteten af produktionskrav, når producentens produktionsstandardafvigelse er tilfredsstillende.

9.3.2.2.

Med en minimal prøvestørrelse på tre indstilles prøveudtagningsproceduren således, at
sandsynligheden for at et lot, der består en test, hvor 40 procent af produktionen er
defekt, er 0,95 (producentens risiko = 5 procent), mens sandsynligheden for at et lot, der
godkendes, hvor 65 procent af produktionen er defekt, er 0,1 (forbrugerens risiko = 10
procent).

9.3.2.3.

Den følgende procedure anvendes (se figur 1).
Lad L være den naturlige logaritme af CO2-typegodkendelsesværdien:
xi = den naturlige logaritme af målingen for det i'te køretøj i prøven;
s = et estimat for produktionens standardsafvigelse (efter at have taget den naturlige
logaritme af målingerne);
n = det nuværende prøvenummer.

9.3.2.4.

Beregn for prøven den teststatistik, som kvantificerer summen af standardafvigelserne for
grænsen og defineret som:
n
1X
ðL  xi Þ
s i¼1

9.3.2.5.

Derpå:

9.3.2.5.1.

hvis teststatistikken er større end antallet af beslutninger om godkendelse for prøven givet
i tabel 1, er der opnået en godkendelsesbeslutning;

9.3.2.5.2.

hvis teststatistikken er mindre end antallet af beslutninger om afvisning for prøven givet i
tabel 1, er der opnået en afvisningsbeslutning;

9.3.2.5.3.

eller et yderligere køretøj testes ifølge afsnit 1.4 i bilag 5, og proceduren anvendes for
prøven med én enhed ekstra.
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Tabel 1
Prøvestørrelse
(kumulativt antal af testede køretøjer)

Godkendelsesbeslutningsantal

Afvisningsbeslutningsantal

(a)

(b)

(c)

3

3,327

– 4,724

4

3,261

– 4,790

5

3,195

– 4,856

6

3,129

– 4,922

7

3,063

– 4,988

8

2,997

– 5,054

9

2,931

– 5,120

10

2,865

– 5,185

11

2,799

– 5,251

12

2,733

– 5,317

13

2,667

– 5,383

14

2,601

– 5,449

15

2,535

– 5,515

16

2,469

– 5,581

17

2,403

– 5,647

18

2,337

– 5,713

19

2,271

– 5,779

20

2,205

– 5,845

21

2,139

– 5,911

22

2,073

– 5,977

23

2,007

– 6,043

24

1,941

– 6,109

25

1,875

– 6,175

26

1,809

– 6,241

27

1,743

– 6,307

28

1,677

– 6,373

29

1,611

– 6,439

30

1,545

– 6,505

31

1,479

– 6,571

32

– 2,112

– 2,112

9.3.3.

Produktionens overensstemmelse, når producentens statistiske data er utilfredsstillende
eller ikke tilgængelige.

9.3.3.1.

De følgende afsnit beskriver den procedure, der skal anvendes til at verificere CO2-konformiteten af produktionskrav, når producentens bevis på produktionsstandardafvigelse er
enten utilfredsstillende eller ikke tilgængelige.

9.3.3.2.

Med en minimal prøvestørrelse på tre indstilles prøveudtagningsproceduren således, at
sandsynligheden for at et lot består en test, hvor 40 procent af produktionen er defekt, er
0,95 (producentens risiko = 5 procent), mens sandsynligheden for at et lot accepteres,
hvor 65 procent af produktionen er defekt, er 0,1 (konsumentens risiko = 10 procent).

9.3.3.3.

Målingen af CO2 anses for at være log-normalfordelt og skal først transformeres ved at
tage den naturlige logaritme. Lad mo og m betegne henholdsvis den mindste og maksimale prøvestørrelse (mo = 3 og m = 32) og lad n betegne det aktuelle prøvenummer.
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Hvis den naturlige logaritme af målingen i rækken er x1, x2, . . ., xj og L er den naturlige
logaritme af CO2-typegodkendelsesværdien, da defineres:
dj ¼ xj  L
dn ¼

v2n ¼

9.3.3.5.

n
1X
dj
n j¼1

n
1X
ðdj  dn Þ2
n j¼1

Tabel 2 viser værdier for de godkendte (An) og afviste (Bn) beslutningstal mod aktuelle
prøvenumre. Teststatistikken er forholdet dn/vn og skal anvendes til at bestemme, om
rækken er godkendt eller afvist som følger:
for mo £ n £ m:

9.3.3.5.1.
9.3.3.5.2.

godkendes rækken hvis dn/vn £ An;
afvises rækken hvis dn/vn ‡ Bn;

9.3.3.5.3.

tages en anden måling hvis An < dn/vn < Bn.

9.3.3.6.

Bemærkninger
De følgende rekursive formler er nyttige til at beregne successive værdier af teststatistikken:
8
19
1
dn ¼ :1  ;dn  1 þ dn
n
n
8
19
ðdn  dn Þ2
v2n ¼ :1  ;v2n  1 þ
n
n1
ðn ¼ 2; 3: : :; dn ¼ d1 ; v1 ¼ 0Þ

9.4.

Køretøjer drevet af et elektrisk effektdrev
Som en generel regel undersøges tiltag til at sikre konformiteten af en produktion med
hensyn til elektrisk energiforbrug på basis af beskrivelsen i typegodkendelsescertifikatet
anført i bilag 3 til dette regulativ.

9.4.1.

Indehaveren af godkendelsen skal især:

9.4.1.1.

Sikre eksistensen af procedurer til effektiv kontrol af produktkvalitet;

9.4.1.2.

Have adgang til det udstyr, der er nødvendigt for at undersøge konformitet for hver
godkendt type;

9.4.1.3.

Sikre at dataene angående testresultaterne registreres, og at tilføjelsesdokumenter er
tilgængelige i et tidsrum, der skal aftales med den administrative service;

9.4.1.4.

Analysere resultaterne for hver type af test for således at overvåge og sikre konsistensen af
egenskaberne ved produktet, idet der tages højde for variationer, der er tilladelige i industriel produktion;

9.4.1.5.

Sørge for, at hver type køretøjstest foreskrevet i bilag 6 i dette regulativ udføres; trods
kravene i afsnit 2.3.1.6 i bilag 6 vil testene på producentens anmodning blive udført på
køretøjer, der ikke har kørt nogen distance;
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9.4.1.6.

Sørge for, at hvilke som helst samlinger af prøver eller prøveemner, der udviser ikke-overensstemmelse med den aktuelle test, følges af en efterfølgende prøveudtagning og en
yderligere test. Alle nødvendige skridt skal tages for at retablere overensstemmelse ved
produktion.

9.4.2.

De kompetente myndigheder, der udsteder godkendelsen, kan på et hvilket som helst
tidspunkt verificere de metoder, der anvendes i hver produktionsenhed.

9.4.2.1.

Ved enhver inspektion skal registreringerne af tester og produktionsovervågning meddeles
til undersøgelsesinspektøren.

9.4.2.2.

Inspektøren kan tilfældigt vælge de prøver, der skal testes i producentens laboratorium.
Det minimale antal prøver kan bestemmes på basis af resultaterne af producentens egne
kontroller.

9.4.2.3.

Når kvalitetsstandarden ikke synes tilfredsstillende, eller når det synes nødvendigt at
verificere validiteten af de tester, der er udført under afsnit 9.4.2.2, skal inspektøren
indsamle prøver, der skal sendes til den tekniske service, som udførte godkendelsestesterne.

9.4.2.4.

De kompetente myndigheder kan udføre alle testerne foreskrevet i dette regulativ.

9.4.2.5.

Hvis der under inspektion observeres negative resultater, skal den kompetente myndighed
sikre, at alle nødvendige skridt tages til at retablere konformiteten af produktionen så
hurtigt som muligt.
Tabel 2
Prøvestørrelse
(kumulativt antal testede køretøjer)
n

Godkendelsesbeslutning
nr.
An

Afvist beslutning
nr.
Bn

(a)

(b)

(c)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

– 0,80381
– 0,76339
– 0,72982
– 0,69962
– 0,67129
– 0,64406
– 0,61750
– 0,59135
– 0,56542
– 0,53960
– 0,51379
– 0,48791
– 0,46191
– 0,43573
– 0,40933
– 0,38266
– 0,35570
– 0,32840
– 0,30072
– 0,27263
– 0,24410
– 0,21509
– 0,18557
– 0,15550
– 0,12483
– 0,09354
– 0,06159
– 0,02892
0,00449
0,03876

16,64743
7,68627
4,67136
3,25573
2,45431
1,94369
1,59105
1,33295
1,13566
0,97970
0,85307
0,74801
0,65928
0,58321
0,51718
0,45922
0,40788
0,36203
0,32078
0,28343
0,24943
0,21831
0,18970
0,16328
0,13880
0,11603
0,09480
0,07493
0,05629
0,03876
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10.

STRAFFE FOR PRODUKTIONENS MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE

10.1.

Godkendelsen udstedt med hensyn til en køretøjstype i henhold til dette regulativ kan
trækkes tilbage, hvis de krav, der er anført i afsnit 9.1, ikke er overholdt.

10.2.

Hvis en part i 1958-aftalen, i henhold til dette regulativ, trækker en godkendelse tilbage,
som den tidligere har udstedt, skal den straks underrette de andre kontraktparter, i
henhold til dette regulativ, ved hjælp af en kommunikationsformular, der svarer til
modellen i bilag 3 i dette regulativ.

11.

DEFINITIVT OPHØRT PRODUKTION

Hvis indehaveren af godkendelsen fuldstændigt ophører med at fremstille en køretøjstype,
som er godkendt ifølge dette regulativ, skal han informere den autoritet, der udstedte
godkendelsen. Ved modtagelse af den relevante kommunikation, skal denne autoritet da
informere de andre parter i 1958-aftalen, som anvender dette regulativ ved hjælp af en
kommunikationsformular svarende til modellen i bilag 3 i dette regulativ.
12.

NAVNE OG ADDRESSER PÅ TEKNISKE SERVICER MED ANSVAR FOR UDFØRELSE AF GODKENDELSESTESTER OG ADMINISTRATIVE AFDELINGER

Parterne i 1958-aftalen, som anvender dette regulativ, skal til sekretariatet i Forenede
Nationer meddele navne og addresser på de tekniske servicer, som er ansvarlige for at
udføre godkendelsestester, og de administrative afdelinger, der udsteder godkendelse og til
hvem formularer, der certificerer godkendelse eller afvisning eller udvidelse eller tilbagetrækning af en godkendelse udstedt i andre lande, skal sendes.
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BILAG 1
ESSENTIELLE EGENSKABER VED FORBRÆNDINGSMOTOREN OG INFORMATION ANGÅENDE UDFØRELSE AF TESTER
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BILAG 2
ESSENTIELLE KARAKTERISTIKA FOR DET ELEKTRISKE EFFEKTDREV OG INFORMATION ANGÅENDE
UDFØRELSE AF TESTS (1)
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BILAG 3
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BILAG 4
ANBRINGELSE AF GODKENDELSESMÆRKER
Model A
(se afsnit 4.4 i dette regulativ)

Det ovenstående godkendelsesmærke fastgjort til et køretøj viser, at den pågældende køretøjstype er blevet godkendt i
Holland (E 4) med hensyn til målingen af emissioner af CO2 og brændstofforbrug, eller med hensyn til målingen af
elektrisk energiforbrug og rækkevidde i henhold til regulativ nr. 101 og under godkendelsesnummer 002492. De første
to cifre i godkendelsesnummeret viser, at godkendelsen blev udstedt ifølge kravene i regulativ nr. 101 i dets originale
form.

Model B
(se afsnit 4.5 i dette regulativ)

Det ovenstående godkendelsesmærke fastgjort til et køretøj viser, at den pågældende køretøjstype er blevet godkendt i
Holland (E 4) svarende til regulativ nr. 101 og 83 (1). De første to cifre i godkendelsesnumrene viser, at på de datoer,
hvor de pågældende godkendelser blev givet, var regulativ nr. 101, ikke blevet ændret, og regulativ nr. 83 allerede var
indbefattet i 02-serien af tilføjelser.

(1) Det andet nummer er blot givet som et eksempel.
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BILAG 5
METODE TIL MÅLING AF EMISSIONER AF CARBONDIOXID OG BRÆNDSTOFFORBRUG I FORBRÆNDINGSMOTORER
1.

TESTBETINGELSER

1.1.

Generel tilstand af køretøjet

1.1.1.

Køretøjet skal være kørt til og skal have kørt mindst 3 000 km men mindre end 15 000 km før
testen.

1.1.2.

Indstillingerne af motoren og af køretøjets kontroller skal være dem, der er foreskrevet af producenten. Dette krav gælder især også for tomgangsjusteringen (rotationshastighed og carbonmonoxid(CO) -indhold af udstødningsgasserne), for koldstartsanordningen og for udstødningsgasforureningsemissionskontrolsystemet.

1.1.3.

Laboratoriet kan kontrollere tætheden af tilførselssystemet for at sikre, at karburering ikke påvirkes af
tilfældigt luftindtag.

1.1.4.

Laboratoriet kan kontrollere, at køretøjsfunktionen er som angivet af producenten, og at det er muligt
at anvende det under normale kørselsbetingelser, især kold- og varmstarter.

1.1.5.

Før testen skal køretøjet opbevares i et rum, hvor temperaturen forbliver relativt konstant mellem 20
og 30 °C. Denne konditionering skal udføres i mindst seks timer og skal fortsætte, indtil motorolietemperaturen og kølemidlet, om noget, har nået rummets temperatur inden for ± 2 °C. På anmodning
fra producenten skal testen udføres ikke senere end 30 timer efter, at køretøjet er blevet kørt ved dets
normale temperatur.

På anmodning fra producenten skal køretøjer med positiv-tændingsmotorer prækonditioneres ifølge
proceduren foreskrevet i afsnit 5.2.1 i bilag 7 i regulativ nr. 83, som er i kraft på tidspunktet for
godkendelse af køretøjet.

1.1.6.

Kun det udstyr, som er nødvendigt for drift af køretøjet skal være i anvendelse. Hvis der er en
manuelt styret anordning til motorindsugningslufttemperaturen, skal den være i den position, der er
foreskrevet af producenten til den omgivende temperatur, ved hvilken testen udføres. Generelt skal de
ekstra anordninger, der kræves til den normale drift af køretøjet være i anvendelse.

1.1.7.

Hvis kølerblæsertemperaturen styres, skal den være i en tilstand for normal drift af køretøjet. Passagerkabinevarmesystemet skal være afbrudt ligesom et eventuelt luftkonditioneringssystem, men
sådanne systemers kompressor skal fungere normalt.

1.1.8.

Hvis en turbolader er monteret, skal den være i den normale driftstilstand til testbetingelserne.

1.2.

Smøremidler
Alle smøremidlerne skal være dem, der er anbefalet af producenten af køretøjet, og de skal være
angivet i testrapporten.

1.3.

Dæk
Dækkene skal være af en type angivet som originalt udstyr af køretøjsproducenten oppustet til det
tryk, som anbefales til testbelastning og -hastigheder. Trykkene skal være angivet i testrapporten.

1.4.

Måling af CO2 og carbonrelaterede emissioner

1.4.1.

Testcyklussen er beskrevet i appendix 1 i bilag 4 i regulativ nr. 83, som er i kraft på tidspunktet for
godkendelse af køretøjet.
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1.4.2.

Beregning af emissioner:

1.4.2.1.

Emissionerne af gasformige forureningsstoffer beregnes ved hjælp af den følgende ligning:

Mi ¼

Vmix  Qi  Ci  106
d

31.3.2004

(1)

hvor:
Mi

= masseemission af forureningsstoffer i gram pr. kilometer;

Vmix = volumen af den fortyndede udstødningsgas udtrykt i liter pr. test og korrigeret til standardbetingelser (273,2 K og 101,33 kPa);
Qi

= densitet af forureningsstoffet i gram pr. liter ved normal temperatur og tryk (273,2 K og
101,33 kPa);

Ci

= koncentration af det forurenende stof i den fortyndede udstødningsgas udtrykt i ppm og
korrigeret med mængden af det forurenende stof indeholdt i fortyndingsluften. Hvis Ci
udtrykkes i volumenprocent, erstattes faktor 10-6 med 10-2;

d

= kørt distance under driftscyklussen i kilometer.

1.4.2.2.

Volumenbestemmelse:

1.4.2.2.1.

Beregning af volumen når en variabel fortyndingsanordning med konstant flowkontrol med blænde
eller venturi anvendes. De parametre, som viser det volumetriske flow registreres kontinuerligt, og det
totale volumen beregnes for varigheden af testen.

1.4.2.2.2.

Beregning af volumen, når der anvendes en positiv fortrængningspumpe. Volumenet af fortyndet
udstødningsgas i systemer omfattende en positiv fortrængningspumpe beregnes med den følgende
formel:
V ¼ Vo  N

hvor:
V = volumen af den fortyndede udstødningsgas udtrykt i liter pr. test (før korrektion);
Vo = volumen af gas tilført med den positive fortrængningspumpe ved testbetingelser i liter pr.
omdrejning;
N = antal omdrejninger pr. test.
1.4.2.2.3.

Korrektion af det fortyndede udstødningsgasvolumen til standardbetingelser. Det fortyndede udstødningsgasvolumen korrigeres ved hjælp af den følgende formel:

Vmix V  K1 

PP
TP

(2)

hvor:

K1 ¼

273,2
2,6961ðK  kPa1 Þ
101,33

(2)

hvor:
Pp

= absolut tryk ved indgangen til den positive fortrængningspumpe i kPa;

Tp

= gennemsnitstemperatur af den fortyndede udstødningsgas, som kommer ind i den positive
fortrængningspumpe under testen (K).
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Beregning af den korrigerede koncentration af forureningsstoffer i prøveudtagningsposen:
8
1 9
;
Ci ¼ Ce  Cd :1 
DF

(3)

hvor:
Ci = koncentration af forureningsstoffet i den fortyndede udstødningsgas, udtrykt i ppm eller
volumenprocent og korrigeret med mængden af i indeholdt i fortyndingsluften;
Ce = målt koncentration af forureningsstof i den fortyndede udstødningsgas, udtrykt i ppm eller
volumenprocent;
Cd = målt koncentration af forureningsstof i luften anvendt til fortynding, udtrykt i ppm eller
volumenprocent;
DF = fortyndingsfaktor.
hvor:
Fortyndingsfaktoren beregnes som følger:
13,4

For benzin og diesel:

DF ¼ C
4
CO2 þ ðCHC þ CCO Þ 10

For LPG:

DF ¼ C
4
CO2 þ ðCHC þ CCO Þ 10

For naturgas:

DF ¼ C
4
CO2 þ ðCHC þ CCO Þ 10

(5a)

11,9

(5b)

9,5

(5c)

hvor:
CCO2

= koncentration af CO2 i den fortyndede udstødningsgas indeholdt i prøveudtagningsposen,
udtrykt i volumenprocent;

CHC

= koncentration af HC i den fortyndede udstødningsgas indeholdt i prøveudtagningsposen,
udtrykt i ppm carbonækvivalent;

CCO

= koncentration af CO i den fortyndede udstødningsgas indeholdt i prøveudtagningsposen,
udtrykt i ppm.

1.4.2.4.

Eksempel:

1.4.2.4.1.

Data

1.4.2.4.1.1.

Omgivende betingelser:
Omgivende temperatur: 23 °C = 296,2 K,
Barometrisk tryk: PB = 101,33 kPa.

1.4.2.4.1.2.

Volumen målt og reduceret til standardbetingelser:
V = 51,961 liter

1.4.2.4.1.3.

Analysatoraflæsninger:
Fortyndet udstødning

Fortyndingsluft

HC (*)

92 ppm

3,0 ppm

CO

470 ppm

0 ppm

CO2

1,6 % volumen

0,03 % volumen

(*) i ppm carbonækvivalent.
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1.4.2.4.2.

Beregning

1.4.2.4.2.1.

Fortyndingsfaktor (DF) (se formel 5):

31.3.2004

13,4
CCO2 þ ðCHC þ CCO Þ  104

DF ¼

DF ¼

13,4
1,6 þ ð92 þ 470Þ  104

DF ¼ 8,091
1.4.2.4.2.2.

Beregning af den korrigerede koncentration af forurenende stoffer i prøveudtagningsposen:
HC masseemissioner (se formel 4 og 1):
9
8
>
>
>  1 >
Ci ¼ Ce  Cd :1
;
DF
8
>
CHC ¼ 92  3  >
:1 

(4)

9
1 >
>
;
8,091

CHC ¼ 89,371 ppm
MHC ¼ CHC  Vmix  QHC 

1
 106
d

(1)

hvor:
QHC ¼ 0,619

MHC ¼ 89,371  51,961  0,619  106 

MHC ¼

1
d

2,88
g=km
d

CO masseemissioner (se formel 1):
MCO ¼ CCO  Vmix  QCO 

1
 106
d

(1)

hvor:
QCO ¼ 1,25

MCO ¼ 470  51,961  1,25  106 

MCO ¼

30,5
g=km
d

1
d
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CO2 masseemissioner (se formel 1):
9
8
>
>
>  1 >
Ci ¼ Ce  Cd :1
;
DF
8
>
CCO2 ¼ 1,6  0,03  >
:1 

(4)

9
1 >
>
;
8,091

CCO2 ¼ 1,573 % volumen
og:
QCO2 ¼ 1,964
MCO2 ¼ CCO2  Vmix  QCO2  102 

1
d

MCO2 ¼ 1,573  51,961  1,964  102 

MCO2 ¼

1.4.2.5.

(1)

1
d

1 605,27
g=km
d

Specielle forbehold, der angår køretøjer udstyret med kompressionstændingsmotorer.
HC-målinger for kompressionstændingsmotorer.
Den gennemsnitlige HC-koncentration anvendt til at bestemme HC-masseemissioner fra kompressionstændingsmotorer beregnes ved hjælp af den følgende formel:
R t2
Ce ¼

t1

CHC  dt

t2  t1

(7)

hvor:
R t2
t1

Ce

CHC  dt = integralet af registreringen af det opvarmede FID ved testvarigheden (t2 - t1)
= HC-koncentration af den fortyndede udstødningsgasprøve som beregnet ud fra det
integrerede HC-spor, i ppm carbonækvivalent.

1.5.

Beregning af brændstofforbrug

1.5.1.

Brændstofforbrugene beregnes ud fra emissioner af carbonhydrider, carbonmonoxid og carbondioxid
ifølge afsnit 1.4 i dette bilag.

1.5.2.

Brændstofforbruget udtrykt i liter pr. 100 km (når det drejer sig om benzin, LPG eller diesel) eller i
m3 pr. 100 km (når det drejer sig om NG) beregnes ved hjælp af den følgende formel:
a) for køretøjer med en positiv tændingsmotor drevet med benzin:
FC ¼ ð0,1154=DÞ  ½ð0,866  HCÞ þ ð0,429  COÞ þ ð0,273  CO2 Þ
b) for køretøjer med en positiv tændingsmotor drevet med LPG:
Fcnorm ¼ ð0,1212=0,538Þ  ½ð0,825  HCÞ þ ð0,429  COÞ þ ð0,273  CO2 Þ
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Hvis sammensætningen af brændstoffet anvendt til testen afviger fra den sammensætning, der er
antaget til beregningen af det normaliserede forbrug, kan der på producentens anmodning anvendes
en korrektionsfaktor som følger:
Fcnorm ¼ ð0,1212=0,538Þ  ðcfÞ  ½ð0,825  HCÞ þ ð0,429  COÞ þ ð0,273  CO2 Þ
Den korrektionsfaktor cf, der kan anvendes, bestemmes som følger:

cf ¼ 0,825 þ 0,0693  nactual

hvor:
nactual = det faktiske H/C-forhold for det anvendte brændstof
c) for køretøjer med en positiv tændingsmotor drevet med NG:
Fcnorm ¼ ð0,1336=0,654Þ  ½ð0,749  HCÞ þ ð0,429  COÞ þ ð0,273  CO2 Þ
d) eller køretøjer med en kompressionstændingsmotor:
FC ¼ ð0,1155=DÞ  ½ð0,866  HCÞ þ ð0,429  COÞ þ ð0,273  CO2 Þ
I disse formler:
FC = brændstofforbruget i liter pr. 100 km (når det drejer sig om benzin, LPG eller diesel) eller i
m3 pr. 100 km (når det drejer sig om naturgas)
HC = den målte emission af carbonhydrider i g/km
CO = den målte emission af carbonmonoxid i g/km
CO2 = den målte emission af carbondioxid i g/km
D

= densiteten af testbrændstoffet. Når det drejer sig om gasformige brændstoffer, er det densiteten
ved 15 °C.
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BILAG 6
METODE TIL AT MÅLE DET ELEKTRISKE ENERGIFORBRUG
1.

TESTSEKVENS

1.1.

Sammensætning
Testsekvensen er sammensat af to dele (se figur 1):
a) en urban cyklus fremstillet af fire elementære urbane cyklusser;
b) en ekstraurban cyklus.
I tilfælde af en manuel gearkasse med adskillige gear skifter operatøren gear ifølge producentens specifikationer.
Hvis køretøjet har adskillige køremåder, som kan vælges af føreren, skal operatøren vælge den, som bedst
passer til målkurven.

Figur 1
Testsekvens — M1- og N1-kategorier af køretøjer

1.2.

Urban cyklus
Den urbane cyklus er sammensat af fire elementære cyklusser med hver 195 sekunder og varer 780
sekunder i alt.
Beskrivelse af den elementære urbane cyklus er givet i figur 2 og tabel 1.
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Figur 2
Elementær urban cyklus (195 sekunder)
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Tabel 1
Elementær urban cyklus
Operation
nr.

Operationstype

Modus
nr.

Acceleration
(m/s2)

Hastighed
(km/h)

Operationsvarighed
(s)

Modusvarighed
(s)

Tid i alt
(s)

1

Stop

1

0,00

0

11

11

11

2

Acceleration

2

1,04

0-15

4

4

15

3

Konstant hastighed

3

0,00

15

8

8

23

4

Deceleration

4

– 0,83

15-0

5

5

28

5

Stop

5

0,00

0

21

21

49

6

Acceleration

6

0,69

0-15

6

12

55

7

Acceleration

0,79

15-32

6

8

Konstant hastighed

7

0,00

32

24

24

85

9

Deceleration

8

– 0,81

32-0

11

11

96

10

Stop

9

0,00

0

21

21

117

11

Acceleration

10

0,69

0-15

6

26

123

12

Acceleration

0,51

15-35

11

134

13

Acceleration

0,46

35-50

9

143

14

Konstant hastighed

11

0,00

50

12

12

155

15

Deceleration

12

– 0,52

50-35

8

8

163

16

Konstant hastighed

13

0,00

35

15

15

178

17

Deceleration

14

– 0,97

35-0

10

10

188

18

Stop

15

0,00

0

7

7

195

I tid
(s)

I Procent

Stop

60

30,77

Acceleration

42

21,54

Konstant hastighed

59

30,26

Deceleration

34

17,44

195

100,00

Generaliteter

Total

Gennemsnitshastighed (km/h)
Funktionstid (s)

18,77
195

Teoretisk distance ved elementær urban cyklus (m)

1 017

Teoretisk distance for fire elementære urbane cyklusser (m)

4 067

61
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Ekstraurban cyklus
Beskrivelsen af den ekstraurbane cyklus er givet i figur 3 og tabel 2.

Figur 3
Ekstraurban cyklus (400 sekunder)

Bemærk: Den procedure, der skal tilpasses, når køretøjet ikke opfyldt hastighedskravene på denne kurve,
er detaljeret i punkt 1.4.
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Tabel 2
Ekstraurban cyklus
Operation
nr.

Operationstype

Modus
nr.

Acceleration
(m/s2)

Hastighed
(km/h)

Operationsvarighed
(s)

Modusvarighed
(s)

Tid i alt
(s)

1

Stop

1

0,00

0

20

20

20

2

Acceleration

2

0,69

0-15

6

41

26

3

Acceleration

0,51

15-35

11

37

4

Acceleration

0,42

35-50

10

47

5

Acceleration

0,40

50-70

14

61

6

Konstant hastighed

3

0,00

70

50

50

111

7

Deceleration

4

– 0,69

70-50

8

8

119

8

Konstant hastighed

5

0,00

50

69

69

188

9

Acceleration

6

0,43

50-70

13

13

201

10

Konstant hastighed

7

0,00

70

50

50

251

11

Acceleration

8

0,24

70-100

35

35

286

12

Konstant hastighed

9

0,00

100

30

30

316

13

Acceleration

10

0,28

100-120

20

20

336

14

Konstant hastighed

11

0,00

120

10

10

346

15

Deceleration

12

– 0,69

120-80

16

34

362

16

Deceleration

– 1,04

80-50

8

370

17

Deceleration

– 1,39

50-0

10

380

18

Stop

0

20

13

0,00

I tid
(s)

I Procent

40

10,00

Acceleration

109

27,25

Konstant hastighed

209

52,25

42

10,50

400

100,00

Generaliteter

Stop

Deceleration
Total

Gennemsnitshastighed (km/h)
Funktionstid (s)
Teoretisk afstand (m)

62,60
400
6 956

20

400
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Tolerance
Tolerancer er anført i figur 4

Figur 4
Hastighedstolerance

Tolerancer for hastighed (± 2 km/h) og for tid (± 1 s) er kombineret geometrisk i hvert punkt som
repræsenteret i figur 4.
Under 50 km/h tillades afvigelser under denne tolerance som følger:
a) ved gearskift med en varighed mindre end 5 sekunder,
b) og op til fem gange pr. time på andre tidspunkter, med en varighed mindre end 5 sekunder af hver.
Den samlede tid uden for tolerance skal nævntes i testrapporten.
Over 50 km/h er det accepteret at overskride tolerancer, forudsat at speederen er trykket helt ned.
2.

TESTMETODE

2.1.

Princip
Testmetoden beskrevet i det følgende tillader måling af det elektriske energiforbrug udtrykt i Wh/km:

2.2.

Parametre, enheder og nøjagtighed ved målinger:
Parameter

Enheder

Nøjagtighed

Opløsning

Tid

s

± 0,1 s

0,1 s

Distance

m

± 0,1 %

1 m

Temperatur

°C

± 1 °C

1 °C

km/h

±1%

0,2 km/h

Masse

kg

± 0,5 %

1 kg

Energi

Wh

± 0,2 %

klasse 0,2 s ifølge
IEC 687

Hastighed

IEC = Den internationale elektrotekniske Kommission.

DA

31.3.2004

Den Europæiske Unions Tidende

2.3.

Køretøj

2.3.1.

Køretøjets tilstand

2.3.1.1.

Køretøjets dæk skal pustes op til det tryk, der er angivet af køretøjsproducenten, når dækkene har
omgivelsestemperatur.

2.3.1.2.

Viskositeten af olierne til de mekaniske bevægelige dele skal svare til køretøjsproducentens specifikation.

2.3.1.3.

Lyset og lyssignalering og andre anordninger skal være slukkede, bortset fra dem, der kræves til test og
sædvanlig operation af køretøjet om dagen.

2.3.1.4.

Alle energilagringssystemer, som er tilgængelige for andre end drivformål (elektrisk, hydraulisk, pneumatisk osv.) skal lades op til deres maksimale niveau som angivet af producenten.

2.3.1.5.

Hvis batterierne drives over den omgivende temperatur, skal operatøren følge den procedure, som
anbefales af bilproducenten for at holde batteriets temperatur i det normale driftsområde.
Producentens agent skal være i stand til at attestere, at det termiske håndteringssystem af batteriet
hverken er ude af drift eller reduceret.

2.3.1.6.

Køretøjet skal have kørt mindst 300 km i de syv dage før testen med de batterier, som er installeret i
testkøretøjet.

2.4.

Operationsmåde
Alle testerne udføres ved en temperatur på mellem 20 °C og 30 °C.
Testmetoden indbefatter de følgende trin:
a) Oprindelig ladning af batteri;
b) Anvendelse to gange af cyklussen, som udgøres af fire elementære urbane cyklusser og en ekstraurban
cyklus;
c) Ladning af batteriet;
d) Beregning af det elektriske energiforbrug.
Mellem trinene skubbes, hvis køretøjet skal flyttes, det til det efterfølgende testområde (uden regenerativ
genopladning).

2.4.1.

Oprindelig ladning af batteriet
Ladning af batteriet består af de følgende procedurer:

2.4.1.1.

Afladning af batteriet
Proceduren begynder med afladningen af batteriet i køretøjet, mens man kører (på prøvebanene, på et
chassis-dynamometer osv.) ved en konstant hastighed på 70 % ± 5 % fra de maksimale tredive minutters
hastighed af køretøjet.
Standsning af afladningen forekommer:
a) når køretøjet ikke er i stand til at køre ved 65 % af den maksimale tredive minutters hastighed;
b) eller når en indikation om at standse køretøjet gives til føreren med standard instrumentering ombord,
eller
c) efter at have kørt distancen på 100 km.

2.4.1.2.

Anvendelse af en normal ladning natten over
Batteriet skal lades ifølge den følgende procedure.
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Normal ladeprocedure natten over
Ladningen udføres:
a) med den indbyggede lader monteret,
b) med en ekstern lader anbefalet af producenten, hvor forbindelsen skabes med det husholdningsstik,
hvis type er anbefalet af producenten,
c) i en omgivende temperatur beliggende mellem 20 °C og 30 °C.
Proceduren udelukker alle typer specielle ladere, der kunne tændes automatisk eller manuelt, for eksempel
udligningsladere eller vedligeholdelsesladere.
Bilproducenten skal være i stand til under testperiodens varighed at verificere, at en særlig ladningsprocedure ikke er forekommet.

2.4.1.2.2.

Kriterier for stop af ladning
Kriterierne for stop af ladning svarer til en ladetid på 12 timer, undtagen hvis en klar indikation gives til
føreren med standardinstrumenteringen, at batteriet endnu ikke er fuldt opladet.
I dette tilfælde er den
maksimale tid =

2.4.1.2.3.

3 · erklæret batterikapacitet (Wh)
lysneteffekt (W)

Fuldt opladet batteri
Batteriet skal lades ifølge ladeproceduren natten over, indtil slut på ladekriteriet.

2.4.2.

Anvendelse af cyklussen og måling af distancen
Enden af ladetiden t0 (stik fjernes) rapporteres.
Chassisdynamometeret skal indstilles med metoden beskrevet i appendix 1 i dette bilag.
Ved at gå ud fra 4 timer fra t0 køres cyklussen bestående af fire elementære urbane cyklusser og en
ekstraurban cyklus to gange på et chassisdynamometer (testdistance: 22 km, testvarighed: 40 minutter).
Til sidst registreres målet D af den dækkede distance i km.

2.4.3.

Ladning af batteriet
Køretøjet skal forbindes til lysnettet inden for 30 minutter efter afslutning af cyklussen bestående af fire
elementære urbane cyklusser og en ekstraurban cyklus, udført to gange.
Køretøjet lades ifølge en normal ladeprocedure natten over (se afsnit 2.4.1.2 ovenfor).
Energimåleudstyret, der er anbragt mellem lysnettet og køretøjsladeren, måler ladningsenergien E leveret
fra lysnettet såvel som dens varighed.
Ladning standses efter 24 timer fra det tidligere slut på ladetid (t0).
Bemærk: I tilfælde af lysnetafbrydelse vil 24 timers perioden blive forlænget svarende til afbrydelsens
varighed. Validiteten af ladningen vil blive diskuteret mellem den tekniske service i godkendelseslaboratoriet og køretøjsproducenten.

2.4.4.

Beregning af elektrisk energiforbrug
Energi E i Wh og ladtidsmålinger er registreret i testrapporten.
Det elektriske energiforbrug c er defineret ved formlen:
E
c¼D
(udtrykt i Wh/km og rundet af til det nærmeste hele tal)

hvor D = rækkevidde (km).
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Appendix 1
Bestemmelse af den totale vejbelastningseffekt for et køretøj og kalibrering af dynamometeret
1.

INTRODUKTION
Formålet med dette appendix er at definere metoden til at måle den totale vejbelastningseffekt for et
køretøj med en statistisk nøjagtighed på ± 4 % ved en konstant hastighed og at reproducere denne målte
vejbelastningshastighed på et dynamometer med en nøjagtighed på ± 5 %.

2.

KARAKTERISTIKA FOR BANEN
Prøvebaneudformningen skal være plan, lige og fri for forhindringer eller vindbarrierer, som påvirker
variabiliteten af vejbelastningemålingen i negativ retning.
Prøvebanens langsgående hældning skal ikke overstige ± 2 %. Denne hældning er defineret som forholdet
mellem forskellen i højde mellem begge ender af prøvebanen og dens samlede længde. Desuden skal den
lokale hældning mellem hvilke som helst to punkter, der er 3 m fra hinanden, ikke afvige mere end
± 0,5 % fra denne langsgående hældning.
Den maksimale krumningsvinkel af prøvebanene skal være 1,5 % eller mindre.

3.

ATMOSFÆRISKE BETINGELSER

3.1.

Vind
Testning skal udføres ved vindhastigheder på i gennemsnit mindre end 3 m/s med spidshastigheder på
mindre end 5 m/s. Desuden skal vektorkomposanten af vindhastigheden på tværs af prøvebanen være
mindre end 2 m/s. Vindhastigheden skal måles 0,7 m over baneoverfladen.

3.2.

Fugtighed
Banen skal være tør.

3.3.

Referencebetingelser
Barometertryk: H0 = 100 kPa
Temperatur:

T0 = 293 K (20 °C)

Luftdensitet:

d0 = 1,189 kg/m3

3.3.1.

Luftdensitet

3.3.1.1.

Luftdensiteten under testen, beregnet som beskrevet i afsnit 3.3.1.2 nedenfor, må ikke afvige mere end
7,5 % fra luftdensiteten under referencebetingelserne.

3.3.1.2.

Luftdensiteten skal beregnes med formlen:
dT ¼ do 

HT T O

HO TT

hvor:
dT = er luftdensiteten under testen (kg/m3)
d0 = er luftdensiteten ved referencebetingelser (kg/m3)
HT = er det totale barometertryk under testen (kPa)
TT = er absolut temperatur under testen (K).
3.3.2.

Omgivende betingelser

3.3.2.1.

Den omgivende temperatur skal være mellem 5 °C (278 K) og 35 °C (308 K), og barometertrykket være
mellem 91 kPa og 104 kPa. Den relative fugtighed skal være mindre end 95 %.

3.3.2.2.

Med producentens forståelse kan testerne udføres ved lavere omgivende temperaturer ned til 1 °C. I dette
tilfælde bør korrektionsfaktoren beregnet for 5 °C anvendes.
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4.

FORBEREDELSE AF KØRETØJET

4.1.

Tilkørsel

31.3.2004

Køretøjet skal være i normal køreklar tilstand og justering efter at have kørt mindst 300 km. Dækkene
skal have kørt i det samme tidsrum som køretøjet eller skal have en mønsterdybde mellem 90 og 50 % af
den oprindelige mønsterdybde.
4.2.

Kontroller
Følgende kontroller skal udføres ifølge producentens anvisninger for den overvejede anvendelse: hjul,
hjulkranse, dæk (mærke, type, tryk), forakselgeometri, bremsejustering (eliminering af profilsektionsmodstand), smøring af for- og bagaksler, justering af ophæng og køretøjsfrihøjde osv. Det kontrolleres, at der
under friløb ikke er nogen elektrisk bremsning.

4.3

Forberedelse af testen

4.3.1.

Køretøjet skal belastes til dets testmasse, herunder fører og måleudstyr, fordelt på en ensartet måde i
lasteområderne.

4.3.2.

Vinduerne i køretøjet skal være lukkede. Eventuelle dæksler til luftkonditioneringssystemer, forlygter osv,
skal være lukkede.

4.3.3.

Køretøjet skal være rent.

4.3.4.

Umiddelbart før testen skal køretøjet bringes op på normal driftstemperatur på en passende måde.

5.

ANGIVET HASTIGHED V
Den angivne hastighed er påkrævet for at bestemme køremodstanden ved referencehastigheden ud fra
køremodstandskurven. For at bestemme køremodstanden som en funktion af køretøjshastighed i
nærheden af referencehastigheden Vo, skal køremodstandene måles ved den angivne hastighed V.
Mindst fire til fem punkter, der angiver de angivne hastigheder, ønskes målt sammen med referencehastighederne.
Tabel 1 viser de angivne hastigheder afhængigt af køretøjets kategori. Stjernen (*) angiver referencehastigheden i tabellen.
Tabel 1
Kategori
Vmax.

> 130

Angivne hastigher
(km/h)

120 (**)

100

80 (*)

60

40

20

130-100

90

80 (*)

60

40

20

—

100-70

60

50 (*)

40

30

20

—

50 (**)

40 (*)

30

20

—

—

< 70

(**) Hvis den kan opnås af køretøjet.

6.

ENERGIVARIATION UNDER TOMGANG

6.1.

Bestemmelse af total banebelastningseffekt

6.1.1.

Måleudstyr og nøjagtighed
Marginen for målefejl skal være mindre end 0,1 sekund for tiden og mindre end ± 0,5 km/h for
hastigheden.

6.1.2.

Testprocedure

6.1.2.1.

Køretøjet accelereres til en hastighed på 5 km/h mere end den hastighed, ved hvilken testmålinger
begynder.

6.1.2.2.

Sæt gearkassen i frigear eller afbryd for energitilførslen.
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Mål den tid t1, som det tager køretøjet at decelerere fra: V2 = V + ∆ Vkm/h til V1 = V – ∆ Vkm/h
hvor:
∆ V £ 5 km/h for en nominel hastighed £ 50 km/h
∆ V £ 10 km/h for en nominel hastighed > 50 km/h.

6.1.2.4.

Udfør den samme test i den modsatte retning ved at måle tiden t2.

6.1.2.5.

Beregn gennemsnittet T1 af de to tider t1 og t2.

6.1.2.6.

Gentag disse tests, indtil den statistiske nøjagtighed (p) af gennemsnittet
T ¼

n
1X
Ti
n i¼1

er mindre end eller lig med 4 % (p £ 4 %).
Den statistiske nøjagtighed (p) defineres ved:
t  s 100
p ¼ pﬃﬃﬃ 
T
n

hvor:
T = er koefficienten givet ved tabellen nedenfor;
s = er standardafvigelsen
sﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃﬃ
s ¼

n
X
ðTi  TÞ2
i¼1

n1

n = er antallet af tests

6.1.2.7.

n

4

5

6

7

8

9

10

t
pﬃﬃﬃ
t= n

3,2

2,8

2,6

2,5

2,4

2,3

2,3

1,6

1,25

1,06

0,94

0,85

0,77

0,73

Beregning af køremodstandskraften
Køremodstandskraften F ved den angivne hastighed V beregnes som følger:
F ¼ ðMHP þ Mr Þ

2  4V
1

4T
3,6

hvor:
MHP = er testmassen.
Mr

6.1.2.8.

= er den ækvivalente inertimasse af alle hjulene og de køretøjsdele, som roterer med hjulene i
tomgang på vejen. Mr bør måles eller beregnes på en passende måde.

Køremodstanden bestemt på banen skal korrigeres til de omgivende referencebetingelser som følger:
Fkorrigeret = k × Fmålt
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RR
RAERO d0
 ½1 þ KR ðt  to Þ þ

RT
RT
dt

hvor:
RR

= er rullemodstanden ved hastigheden V

RAERO = er den aerodynamiske modstand ved hastigheden V
RT

= er den totale vejbelastning = RR + RAERO

KR

= er temperaturkorrektionsfaktoren for rullemodstand, sat til at være lig med: 3,6 × 10-3/°C

t

= er den omgivende vejtesttemperatur i °C

t0

= er den omgivende referencetemperatur = 20 °C

dt

= er luftdensiteten ved testbetingelserne

d0

= er luftdensiteten ved referencebetingelserne (20 °C, 100 kPa) = 1,189 kg/m3.

Forholdene RR/RT og RAERO/RT skal specificeres af køretøjsproducenten på basis af de data, som normalt
er tilgængelige for firmaet.
Hvis disse værdier ikke er tilgængelige, genstand for aftalen mellem producenten og den pågældende
tekniske service, anvendes de værdier for rulle-/totalmodstand, som er givet ved den følgende formel:
RR
¼ a  MHP þ b
RT
hvor:
MHP = er testmassen i kg
og for hver hastighed er koefficienterne a og b som vist i den følgende tabel:

6.2.

V (km/h)

a

b

20

7,24 · 10-5

0,82

30

1,25 · 10-4

0,67

40

1,59 · 10-4

0,54

50

1,86 · 10-4

0,42

90

1,71 · 10-4

0,21

120

1,57 · 10-4

0,14

Indstilling af dynamometeret
Formålet med denne procedure er med dynamometeret at simulere den samlede vejbelastning ved en
givet hastighed.

6.2.1.

Måleudstyr og nøjagtighed
Måleudstyret skal være lig det, der er anvendt på banen.

6.2.2.

Testprocedure

6.2.2.1.

Anbring køretøjet på dynamometeret.

6.2.2.2.

Juster dæktrykket (koldt) på de trækkende hjul som krævet for chassisdynamometeret.

DA

31.3.2004

6.2.2.3.

Den Europæiske Unions Tidende

L 95/133

Juster den ækvivalente inertimasse af chassisdynamometeret ifølge tabel 2.
Tabel 2
Testmasse
MHP
(kg)

Ækvivalent inerti
I
(kg)

MHP £ 480

455

480 < MHP £ 540

510

540 < MHP £ 595

570

595 < MHP £ 650

625

650 < MHP £ 710

680

710 < MHP £ 765

740

765 < MHP £ 850

800

850 < MHP £ 965

910

965 < MHP £ 1 080

1 020

1 080 < MHP £ 1 190

1 130

1 190 < MHP £ 1 305

1 250

1 305 < MHP £ 1 420

1 360

1 420 < MHP £ 1 530

1 470

1 530 < MHP £ 1 640

1 590

1 640 < MHP £ 1 760

1 700

1 760 < MHP £ 1 870

1 810

1 870 < MHP £ 1 980

1 930

1 980 < MHP £ 2 100

2 040

2 100 < MHP £ 2 210

2 150

2 210 < MHP £ 2 380

2 270

2 380 < MHP £ 2 610

2 270

2 610 < MHP

2 270

6.2.2.4.

Bring køretøjet og chassisdynamometeret op på den stabiliserede driftstemperatur for at efterligne vejbetingelserne.

6.2.2.5.

Udfør operationerne angivet i afsnit 6.1.2 med undtagelse af afsnit 6.1.2.4 og 6.1.2.5, idet MHP erstattes
med I og Mr med Mrm i formlen givet i afsnit 6.1.2.7.

6.2.2.6.

Indstil bremsen til at reproducere den korrigerede halve køremodstandsbelastning (afsnit 6.1.2.8) og for
at tage højde for forskellen mellem køretøjets masse på banen og den ækvivalente inertitestmasse (I), der
skal anvendes. Dette kan gøres ved at beregne den gennemsnitlige korrigerede friløbsbanetid fra V2 til V1
og reproducere den samme tid på dynamometeret ved at følge sammenhængen:
Tkorrigeret ¼ ðI þ Mrm Þ 

2  4V
1

Fkorrigeret 3,6

hvor:
I

= er den ækvivalente svinghjulsinertimasse for chassisdynamometeret.

Mrm = er den ækvivalente inertimasse af de trækkende hjul og de køretøjsdele, som roterer med hjulene
under friløb. Mrm skal måles eller beregnes på en passende måde.
6.2.2.7.

Den effekt Pa, der skal absorberes af prøvebænken, bør bestemmes for at tillade den samme totale
vejbelastningseffekt at reproduceres for det samme køretøj på forskellige dage eller på forskellige chassisdynamometre af den samme type.
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BILAG 7
METODE TIL AT MÅLE RÆKKEVIDDEN FOR KØRETØJER DREVET AF ET ELEKTRISK EFFEKTDREV
1.

MÅLING AF RÆKKEVIDDEN
Testmetoden, der er beskrevet i det følgende, gør det muligt at måle rækkevidden for køretøjer drevet
med et elektrisk effektdrev, udtrykt i km.

2.

PARAMETRE, ENHEDER OG NØJAGTIGHED VED MÅLINGER
Parametre, enheder og nøjagtighed ved målinger skal være som følger:
Parameter

Enhed

Nøjagtighed

Opløsning

Tid

s

± 0,1 s

0,1 s

Distance

m

±1%

1 m

Temperatur

°C

± 1 °C

1 °C

km/h

±1%

0,2 km/h

kg

± 0,5 %

1 kg

Hastighed
Masse

3.

TESTBETINGELSER

3.1.

Køretøjets tilstand

3.1.1.

Køretøjets dæk skal pustes op til det tryk, som er angivet af køretøjsproducenten, når dækkene har
omgivende temperatur.

3.1.2.

Viskositeten af olierne til de mekaniske bevægelige dele skal svare til køretøjsproducentens specifikationer.

3.1.3.

Lys og lyssignaler og hjælpeanordinger skal være slukkede, bortset fra dem, der kræves til test og
sædvanlig brug af køretøjet om dagen.

3.1.4.

Alle energilagringssystemer, som er tilgængelige til andet end drivformål (elektriske, hydrauliske, pneumatiske osv.) skal lades op til deres maksimale niveau som angivet af producenten.

3.1.5.

Hvis batterierne bruges over omgivende temperatur, skal operatøren følge den procedure, som anbefales
af køretøjsproducenten for at holde batteriets temperatur i det normale driftsområde.
Producentens agent skal være i stand til at attestere, at det termiske håndteringssystem for batteriet
hverken er afbrudt eller reduceret.

3.1.6.

Køretøjet skal have kørt mindst 300 km på de syv dage før testen med de batterier, som er installeret i
testkøretøjet.

3.2.

Klimatiske betingelser
Til testformål udendørs skal den omgivende temperatur være mellem 5 °C og 32 °C.
Indendørs test skal udføres ved en temperatur mellem 20 °C og 30 °C.

4.

DRIFTSMÅDER
Testmetoden indbefatter de følgende trin:
a) Oprindelig ladning af batteriet.
b) Anvendelse af cyklussen og måling af rækkevidden.
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Mellem trinene skal køretøjet, hvis det skal flyttes, skubbes til det følgende testområde (uden regenerativ
genopladning).
4.1.

Oprindelig ladning af batteriet
Ladning af batteriet består af de følgende procedurer:
Bemærk: »Oprindelig ladning af batteriet« gælder for den første opladning af batteriet ved modtagelsen af
køretøjet. I tilfælde af adskillige kombinerede tester eller målinger udført i rækkefølge skal den først
udførte opladning være en »oprindelig opladning af batteriet« og den følgende kan udføres ifølge procedure til »normal opladning natten over«.

4.1.1.

Afladning af batteriet
Proceduren begynder med afladning af batteriet i køretøjet under kørsel (på prøvebanen, på et chassisdynamometer osv.) ved en konstant hastighed på 70 % ± 5 % fra de maksimale tredive minutters
hastighed af køretøjet.
Standsning af afladningen forekommer:
a) når køretøjet ikke er i stand til køre ved 65 % af de maksimale tredive minutters hastighed;
b) eller når en indikation om at standse køretøjet gives til føreren ved standardinstrumenteringen
ombord, eller;
c) efter at have dækket afstanden på 100 km.

4.1.2.

Anvendelse af en normal opladning natten over
Batteriet skal oplades ifølge en normal opladningsprocedure natten over i et tidsrum, som ikke overstiger
12 timer (se afsnit 2.4.1.2.1 i bilag 6).

4.2.

Anvendelse af cyklussen og måling af rækkevidden
Testsekvensen som defineret i afsnit 1.1 i bilag 6 udføres på et chassisdynamometer indstillet som
beskrevet i appendix 1 i bilag 6, indtil enden på testkriteriet er opnået.
Enden på testkriteriet er når køretøjet ikke er i stand til at opfylde målkurven op til 50 km/h, eller når
der gives en indikation fra standardinstrumenteringen ombord til føreren om at standse køretøjet.
Derpå skal køretøjet reduceres ned til 5 km/h ved at slippe speederen uden at røre bremsepedalen og
standses derpå ved bremsning.
Ved en hastighed over 50 km/h, når køretøjet ikke opnår den krævede acceleration eller hastighed i
testcyklussen, skal speederen forblive helt nedtrykket, indtil referencekurveen er nået igen.
For at respektere menneskelige behov er op til tre afbrydelser tilladt mellem testsekvenser, på ikke over
15 minutter i alt.
Til sidst er målet D af den dækkede distance i km rækkevidden af det elektriske køretøj. Det skal
udtrykkes som det nærmeste hele tal.
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BILAG 8
EMISSIONTESTPROCEDURE FOR ET KØRETØJ UDSTYRET MED ET PERIODISK REGENERENDE SYSTEM
1.

INTRODUKTION

1.1.

Dette bilag definerer de specifikke forbehold med hensyn til typegodkendelse af et køretøj udstyret med
et periodisk regenerende system som defineret i afsnit 2.11 i dette regulativ.

2.

OMFANG OG RÆKKEVIDDE AF TYPEGODKENDELSEN

2.1.

Køretøjsfamiliegrupper udstyret med periodisk regenerende system
Proceduren gælder for køretøjer udstyret med et periodisk regenerende system som defineret i afsnit 2.11
i dette regulativ. Til formålet med dette bilag kan der etableres familiegrupper. Følgelig skal de køretøjstyper med regenerende systemer, hvis parametre beskrevet nedenfor er identiske, eller er inden for de
anførte tolerancer, anses for at høre til den samme familie med hensyn til målinger, der er specifikke for
de definerede periodisk regenerende systemer.

2.1.1.

Identiske parametre er:
Motor:
a) antal cylindre,
b) motorkapacitet (± 15 procent),
c) antal ventiler,
d) brændstofsystem,
e) forbrændingsproces (2-takts, 4-takts, roterende).
Periodisk regenererringssystem (dvs. katalysator, partikelfælde):
a) Konstruktion (dvs. indeslutningstype, ædelmetaltype, substrattype, celledensitet),
b) Type og arbejdsprincip,
c) Doserings- og additivsystem,
d) Volumen (± 10 procent),
e) Placering (temperatur ± 50 °C ved 120 km/h eller 5 procent forskel fra maksimal temperatur/tryk).

2.2.

Køretøjstyper med forskellige referencemasser
Ki-faktoren udviklet ved proceduren i dette bilag for typegodkendelse af en køretøjstype med et periodisk
regenerende system som defineret i afsnit 2.11 i dette regulativ kan udvides til andre køretøjer i
familiegruppen med en referencemasse inden for de næste to højere ækvivalente inertiklasser eller en
hvilken som helst lavere ækvivalent inerti.

2.3.

I stedet for at udrøre testprocedurerne som defineret i det følgende afsnit, kan der anvendes en fast
Ki-værdi på 1,05, hvis den tekniske service ikke ser nogen grund til, at denne værdi kan overskrides.

3.

TESTPROCEDURE
Køretøjet kan være udstyret med en kontakt, som er i stand til at forhindre eller tillade regenereringsprocessen forudsat, at denne operation ikke har nogen virkning på den oprindelige motorkalibrering.
Denne kontakt skal kun tillades med det formål at forhindre regenerering under belastning af det
regenerende system og under prækonditioneringscyklusserne. Den skal imidlertid ikke anvendes under
målingen af emissioner i regenereringsfasen; snarere skal emissionstesten udføres med producentens
uændrede originale udstyrs- (OEM) kontrolenhed.
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3.1.

Måling af carbondioxidemission og brændstofforbrug mellem to cyklusser, hvor der forekommer regenererende faser

3.1.1.

Gennemsnittet af carbondioxidemission og brændstofforbrug mellem regenereringsfaser og under belastning af den regenererende anordning skal bestemmes ud fra det aritmetriske gennemsnit af adskillige
omtrent ækvidistante (hvis mere end 2) driftscyklusser af type I eller tilsvarende cyklusser i prøvebænk.
Som et alternativ kan producenten tilvejebringe data, der viser, at carbondioxidemissionen og brændstofforbruget forbliver konstant ± 4 procent mellem regenereringsfaser. I dette tilfælde kan carbondioxidemissionen og brændstofforbruget målt under den regulære type I test anvendes. I et hvilket som helst andet
tilfælde skal emissionsmåling for mindst to type I driftscyklusser eller ækvivalente motorprøvebænkscyklusser fuldføres: én straks efter regenerering (før ny belastning) og én så tæt som muligt før regenereringsfasen. Alle emissionsmålinger og beregninger skal udføres ifølge bilag 5, afsnit 1.4.3 og 1.5.

3.1.2.

Belastningsprocessen og Ki-bestemmelsen skal udføres under type I-driftscyklussen på et chassisdynamometer eller på en motortestbænk ved anvendelse af en ækvivalent testcyklus. Disse cyklusser kan køres
kontinuerligt (dvs. uden behovet for at slukke motoren mellem cyklusserne). Efter et hvilket som helst
antal fuldførte cyklusser kan køretøjet fjernes fra chassisdynamometeret og testen fortsættes på et senere
tidspunkt.

3.1.3.

Antallet af cyklusser (D) mellem to cyklusser, hvor regenereringsfaser forekommer, det antal cyklusser
hvori emissionsmålinger udføres (n), og hver emissionsmåling (M'sij) skal rapporteres i bilag 1, punkt
1.2.11.2.1.10.1 til 1.2.11.2.1.10.4, eller 1.2.11.2.5.4.1 til 1.2.11.2.5.4.4, alt efter hvad der er relevant.

3.2.

Måling af carbondioxidemission og brændstofforbrug under regenerering

3.2.1.

Forberedelse af køretøjet kan om nødvendigt for emissionstesten under en regenereringsfase udføres ved
at anvende forberedelsescyklusserne i afsnit 5.3 i bilag 4 i regulativ nr. 83 eller ækvivalente motorprøvebænkscyklusser, afhængigt af den valgte belastningsprocedure i afsnit 3.1.2 ovenfor.

3.2.2.

Testen og køretøjstilstandene for testen beskrevet i bilag 5 gælder før den første gyldige emissionstest
udføres.

3.2.3.

Regenerering må ikke forekomme under forberedelse af køretøjet. Dette kan sikres ved en af de følgende
metoder:

3.2.3.1.

Et »dummy«-regenerende system eller delvist system kan monteres til prækonditioneringscyklusserne.

3.2.3.2.

En hvilken som helst anden metode, der er enighed om mellem producenten og typegodkendelsesautoriteten.

3.2.4.

En koldstartsudstødningsemissiontest, herunder en regenereringsproces, skal udføres ifølge type I-driftscyklussen eller en ækvivalent motorprøvebænkscyklus. Hvis emissionstesterne mellem to cyklusser, hvor
der forekommer regenereringsfaser, udføres på en motorprøvebænk, skal emissionstesten, herunder en
regenereringsfase, også udføres på en motorprøvebænk.

3.2.5.

Hvis regenereringsprocessen kræver mere end én driftscyklus, skal én eller flere efterfølgende testcyklusser
køres umiddelbart uden at afbryde motoren, indtil fuldstændig regenerering er opnået (hver cyklus skal
være afsluttet). Den nødvendige tid til at opstille en ny test bør være så kort som mulig (fx skift af
partikelfilter). Motoren skal være slukket i denne periode.

3.2.6.

Carbondioxidemissionen og brændstofforbrugsværdierne under regenerering (Mri) skal beregnes ifølge
bilag 5, afsnit 1.4.3 og 1.5. Antallet af driftscyklusser (d) målt til fuldstændig regenerering skal registreres.
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Beregning af den kombinerede carbondioxidemission og brændstofforbrug
n
X

Msi ¼

d
X

M 0 sij

j¼1

n ‡ 2;

n


Mpi ¼

Mri ¼

Msi  DþMri  d
Dþd



M 0 rij

j¼1
d

hvor der for hver carbondioxidemission og brændstofforbrug iagttages følgende:
M'sij = masseemissioner af CO2 i g/km og brændstofforbrug i l/100 km i én del (i) af driftscyklussen
(eller ækvivalent motorprøvebænkscyklus) uden regenerering.
M'rij = masseemissioner af CO2 i g/km og brændstofforbrug i l/100 km i én del (i) af driftscyklussen
(eller ækvivalent motorprøvebænkscyklus) under regenerering (når n > 1 køres den første type I
test koldt, og efterfølgende cyklusser er varme)
Msi = gennemsnitlige masseemissioner af CO2 i g/km og brændstofforbrug i l/100 km i én del (i) af
driftscyklussen uden regenerering
Mri = gennemsnitlige masseemissioner af CO2 i g/km og brændstofforbrug i l/100 km i én del (i) af
driftscyklussen under regenerering
Mpi = gennemsnitlig masseemission af CO2 i g/km og brændstofforbrug i l/100 km
N

= antal testpunkter ved hvilke emissionsmålinger (type I-driftscyklusser eller ækvivalente motorprøvebænkscyklusser) udføres mellem to cyklusser, hvor regenereringsfaser forekommer, ‡ 2

d

= antal driftscyklusser krævet til regenerering

D

= antal driftscyklusser mellem to cyklusser, hvor regenereringsfaser forekommer

Som eksempelvis illustration af måleparametre se figur 1.
Figur 1
Parametre målt under carbondioxidemission og brændstofforbrugstest under og mellem cyklusser, hvor
regenerering forekommer (skematisk eksempel, emissionerne under »D« kan øges eller mindskes)
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Beregning af regenereringsfaktoren K for hver carbondioxidemission og iagttaget brændstofforbrug (i)
Ki ¼ Mpi =Msi
Resultater for Msi, Mpi og Ki skal registreres i testrapporten afleveret af den tekniske service.
Ki kan bestemmes ved at følge afslutningen på en enkelt sekvens.
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Regulativ nr. 103 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa (UN/ECE) — Ensartede bestemmelser for godkendelse af udskiftningskatalysatorer til motordrevne køretøjer (*)
1.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette regulativ finder anvendelse på katalysatorer, der er bestemt til montering på motordrevne køretøjer af klasse M1 og N1 som udskiftningsdele (1).

2.

DEFINITIONER

I dette regulativ forstås ved:
2.1.

»Originalmonteret katalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, som omfattes af køretøjets typegodkendelse, og hvis typer er angivet i dokumenterne vedrørende bilag 1 til
regulativ nr. 83.

2.2.

»Udskiftningskatalysator«, en katalysator eller katalysatorenhed, der kan godkendes efter dette
regulativ, bortset fra dem, som er defineret i punkt 2.1 ovenfor.

2.3.

»Type katalysator«, katalysatorer, som ikke afviger på væsentlige punkter såsom:
i) antal bærere, struktur og materiale
ii) type katalytisk aktivitet (oxidations-, 3-vejs, . . .)
iii) volumen, forhold mellem frontalareal og bærerlængde
iv) indhold af katalysatormateriale
v) katalysatorens materialeforhold
vi) celletæthed
vii) dimensioner og udformning
viii) afskærmning mod varme

2.4.

»Køretøjstype«:
Se punkt 2.3 i regulativ nr. 83.

2.5.

»Godkendelse af en udskiftningskatalysator«, godkendelse af en katalysator bestemt til montering som udskiftningsdel på en eller flere nærmere angivne køretøjstyper, hvad angår
begrænsning af emissionerne af forurenende stoffer, støjniveau og indvirkning på køretøjets
præstationer.

3.

ANSØGNING OM GODKENDELSE

3.1.

Ansøgning om typegodkendelse af en type udskiftningskatalysator indgives af fabrikanten
eller dennes bemyndigede repræsentant.

3.2.

For hver type udskiftningskatalysator, som søges typegodkendt, skal ansøgningen ledsages af
følgende dokumenter i tre eksemplarer:

3.2.1.

Tegninger af udskiftningskatalysatoren, som specielt viser alle karakteristika omhandlet i
punkt 2.3 i dette regulativ.

(*) Offentliggøres i henhold til artikel 4, stk. 5, i Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 (EFT L 346 af
17.12.1997, s. 78).
(1) Dette regulativ finder ikke anvendelse på udskiftningskatalysatorer bestemt til montering på køretøjer af klasse M1 og
N1 udstyret med egendiagnosesystem (OBD). Når et regulativ om egendiagnosesystemer træder i kraft, vil det
tekniske indhold i dette regulativ blive revurderet.
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3.2.2.

Beskrivelse af de(n) køretøjstype(r), som udskiftningskatalysatoren er bestemt for. Nummer
og/eller symboler, som karakteriserer motor- og køretøjstype(r), skal angives.

3.2.3.

Beskrivelse og tegninger, som viser udskiftningskatalysatorens placering i forhold til motorens
udstødningsmanifold(er).

3.2.4.

Tegninger, som angiver den påtænkte placering af godkendelsesmærket.

3.3.

Til den tekniske tjeneste, som forestår godkendelsesprøvningen, skal ansøgeren indlevere:

3.3.1.

køretøj(er) af en type, som er godkendt efter regulativ nr. 83, udstyret med en ny, originalmonteret katalysator. Dette (disse) køretøj(er) udvælges af ansøgeren med den tekniske
tjenestes godkendelse. De(t) skal opfylde kravene i punkt 3 i bilag 4 til regulativ nr. 83.
De(t) afprøvede køretøj(er) skal være uden fejl ved systemet til forureningsbegrænsning; eventuelle stærkt slidte eller dårligt fungerende dele, som medfører utilfredsstillende emission, skal
repareres eller udskiftes. De(t) afprøvede køretøj(er) skal være korrekt trimmet og indstillet
efter fabrikantens specifikationer før emissionstesten.

3.3.2.

En prøve af den pågældende type udskiftningskatalysator. Denne prøve skal være mærket
tydeligt og uudsletteligt med ansøgerens varemærke og handelsbetegnelsen.

4.

GODKENDELSE

4.1.

Hvis den udskiftningskatalysator, der er indleveret til godkendelse efter dette regulativ,
opfylder forskrifterne i punkt 5 nedenfor, meddeles godkendelse af den pågældende type
udskiftningskatalysator.

4.2.

Hver godkendt type tildeles et godkendelsesnummer. De første to cifre (på nuværende tidspunkt 00 for regulativet i dets oprindelige version) angiver den ændringsserie, som omfatter
de seneste væsentlige tekniske ændringer af regulativet på godkendelsestidspunktet. Samme
overenskomstpart kan ikke tildele samme nummer til en anden type udskiftningskatalysator.

4.3.

Underretning om godkendelse, udvidelse af godkendelse eller nægtelse af godkendelse af en
type udskiftningskatalysator i henhold til dette regulativ skal gives parterne i overenskomsten
om dette regulativ ved en blanket svarende til modellen i bilag 1 til dette regulativ.

4.4.

Udskiftningskatalysatorer, som er i overensstemmelse med en type, der er godkendt i henhold
til dette regulativ, skal på et let synligt og let tilgængeligt sted, som angives på godkendelsesblanketten, være påført et internationalt godkendelsesmærke bestående af følgende:

4.4.1.

En cirkel, som omslutter bogstavet »E« efterfulgt af kendingsnummeret på den stat, der har
meddelt godkendelse (1);

(1) 1 for Tyskland, 2 for Frankrig, 3 for Italien, 4 for Nederlandene, 5 for Sverige, 6 for Belgien, 7 for Ungarn, 8 for
Tjekkiet, 9 for Spanien, 10 for Jugoslavien, 11 for Det Forenede Kongerige, 12 for Østrig, 13 for Luxembourg, 14
for Schweiz, 15 (ubenyttet), 16 for Norge, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Rumænien, 20 for Polen, 21 for
Portugal, 22 for Den Russiske Føderation, 23 for Grækenland, 24 for Irland, 25 for Kroatien, 26 for Slovenien, 27
for Slovakiet, 28 for Belarus, 29 for Estland, 30 (ubenyttet), 31 for Bosnien-Hercegovina, 32 for Letland, 33
(ubenyttet), 34 for Bulgarien, 35-36 (ubenyttet), 37 for Tyrkiet, 38-39 (ubenyttet), 40 for Den Tidligere Jugoslaviske
Republik Makedonien, 41 (ubenyttet), 42 for Det Europæiske Fællesskab (godkendelse meddelt af de enkelte
medlemsstater, der anvender deres egne ECE-symboler), 43 for Japan, 44 (ubenyttet), 45 for Australien og 46 for
Ukraine. Efterfølgende numre tildeles andre stater i den kronologiske orden, hvori de ratificerer eller tiltræder
overenskomsten om ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer og udstyr og dele, som kan monteres og/eller
anvendes på hjulkøretøjer, og vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser udstedt på grundlag af sådanne
forskrifter, og de således tildelte numre meddeles af FN's generalsekretær til overenskomstens parter.
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4.4.2.

I nærheden af den i punkt 4.4.1 foreskrevne cirkel, nummeret på dette regulativ, efterfulgt af
bogstavet »R«, en tankestreg og godkendelsesnummeret.

4.5.

Hvis udskiftningskatalysatoren er i overensstemmelse med en type udskiftningskatalysator, der
i henhold til et eller flere andre regulativer, som danner bilag til overenskomsten, er godkendt
i den stat, der har godkendt katalysatoren i henhold til dette regulativ, behøver det i punkt
4.4.1 beskrevne symbol ikke gentages. I så fald anbringes regulativets nummer og typegodkendelsesnummeret samt yderligere symboler for alle regulativer, i henhold til hvilke typegodkendelse er meddelt i den stat, som har meddelt typegodkendelse i henhold til dette
regulativ, i lodrette kolonner til højre for det i punkt 4.4.1 beskrevne symbol.

4.6.

Godkendelsesmærket skal være uudsletteligt og let læseligt, også når udskiftningskatalysatoren
er monteret på køretøjet.

4.7.

I bilag 2 til dette regulativ er givet eksempler på godkendelsesmærkets sammensætning.

5.

FORSKRIFTER

5.1.

Generelle forskrifter

5.1.1.

Udskiftningskatalysatorer skal være konstrueret, udformet og kunne monteres således, at det
sætter køretøjet i stand til at opfylde de bestemmelser i de regulativer, som det oprindeligt var
i overensstemmelse med, og således, at emissionerne af forurenende stoffer effektivt
begrænses i hele køretøjets normale levetid ved normal anvendelse.

5.1.2.

Udskiftningskatalysatoren skal være monteret i nøjagtig samme position som den originalmonterede katalysator, og placeringen af (en) eventuel(le) lambda-sonde(r) i udstødningssystemet må ikke være ændret.

5.1.3.

Hvis den originalmonterede katalysator indbefatter varmeafskærmning, skal udskiftningskatalysatoren være forsynet med tilsvarende afskærmning.

5.1.4.

Udskiftningskatalysatoren skal være holdbar, dvs. være konstrueret, udformet og kunne
monteres således, at den opnår rimelig bestandighed mod den tærings- og oxidationspåvirkning, som den er udsat for ved køretøjets driftsbetingelser.

5.2.

Forskrifter vedrørende emissioner
De(t) i punkt 3.3.1 i dette bilag angivne køretøj(er), som er udstyret med udskiftningskatalysator af den ansøgte type, underkastes en type I-prøve under betingelserne angivet i de
tilsvarende bilag til regulativ nr. 83, med henblik på at sammenholde dens præstationer
med den originalmonterede katalysators efter nedenstående fremgangsmåde.

5.2.1.

Fastlæggelse af sammenligningsgrundlaget
Køretøjet (-køretøjerne) skal være monteret med en ny katalysator af originalmonteret type
(se punkt 3.3.1), som skal være tilkørt med 12 cyklusser med kørsel uden for byområder
(type I-prøve, del 2). Efter denne forkonditionering anbringes køretøjet (køretøjerne) i et rum,
hvor temperaturen holdes relativt konstant mellem 293 og 303 K (20 og 30 °C). Denne
konditionering skal vare mindst seks timer og fortsætte, indtil temperaturen af motorens olie
og eventuel kølervæske højst afviger ± 2 K fra temperaturen i rummet. Derefter gennemføres
tre udstødningsgasprøver af type I.

5.2.2.

Udstødningsgasprøve med udskiftningskatalysator
Den originalmonterede katalysator på prøvekøretøjet (-køretøjerne) erstattes af udskiftningskatalysatoren (se punkt 3.3.2), som skal være tilkørt med 12 cyklusser med kørsel uden for
byområder (type I-prøve, del 2). Efter denne forkonditionering anbringes køretøjerne i et rum,
hvor temperaturen holdes relativt konstant mellem 293 og 303 K (20 og 30 °C). Denne
konditionering skal vare mindst seks timer og fortsætte, indtil temperaturen af motorens olie
og eventuel kølervæske højst afviger ± 2 K fra temperaturen i rummet. Derefter gennemføres
tre udstødningsgasprøver af type I.
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Vurdering af emissionen af forurenende stoffer fra køretøjer udstyret med udskiftningskatalysator
Prøvekøretøjet (-køretøjerne) med originalmonteret katalysator skal opfylde grænseværdierne i
henhold til typegodkendelsen af køretøjet (køretøjerne), herunder — i givet fald — de
ældningsfaktorer, som er anvendt ved typegodkendelse af køretøjet (køretøjerne).
Kravene vedrørende emissioner fra køretøjet (køretøjerne) monteret med udskiftningskatalysator anses for opfyldt, hvis resultaterne for hvert af de forurenende stoffer omfattet af
bestemmelserne (CO, HC + NOx og partikler) opfylder følgende betingelser:
1) M £ 0,85 S + 0,4 G
2) M £ G,
hvor:
M: er gennemsnitsværdien af emissionerne af ét forurenende stof (CO eller partikler) eller
summen af to forurenende stoffer (HC + NOx) opnået ved de tre type I-prøver med
udskiftningskatalysator
S:

er gennemsnitsværdien af emissionerne af ét forurenende stof (CO eller partikler) eller
summen af to forurenende stoffer (HC + NOx) opnået ved de tre type I-prøver med den
originalmonterede katalysator

G: er grænseværdien for emissionerne af ét forurenende stof (CO eller partikler) eller
summen af to forurenende stoffer (HC + NOx) i henhold til typegodkendelsen af køretøjet
(køretøjerne), divideret — i givet fald — med de ældningsfaktorer, som er bestemt i
henhold til punkt 5.4 nedenfor.
Såfremt godkendelse søges til forskellige køretøjstyper fra samme køretøjsfabrikant, og
såfremt disse forskellige typer køretøjer har samme type originalmonteret katalysator, kan
type I-prøvningen begrænses til mindst to køretøjer, som udvælges efter aftale med den
tekniske tjeneste ansvarlig for godkendelsen.
5.3.

Forskrifter for støj og køretøjets præstationer
Udskiftningskatalysatoren skal opfylde de tekniske forskrifter i regulativ nr. 59. Som alternativ
til måling af modtryk som foreskrevet i regulativ nr. 59 kan kontrol af køretøjets præstationer
finde sted ved måling af den maksimale optagne effekt på rullestand ved en hastighed
svarende til motorens maksimaleffekt. Den værdi, der er bestemt med udskiftningskatalysatoren under atmosfæriske standardbetingelser som foreskrevet i regulativ nr. 85, må ikke
være mere end 5 % lavere end den, der er bestemt med den originalmonterede katalysator.

5.4.

Forskrifter vedrørende holdbarhed
Udskiftningskatalysatoren skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 5.3.5 i
regulativ nr. 83, dvs. type V-prøve, eller med ældningsfaktorerne fra følgende tabel, hvad
angår resultaterne af type I-prøver.

Ældningsfaktor
Motorkategori
CO

HC + NOx

Partikler

i) Styret tænding

1,2

1,2

—

ii) Kompressionstænding

1,1

1

1,2
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ÆNDRING AF UDSKIFTNINGSKATALYSATORTYPEN OG UDVIDELSE AF GODKENDELSE

Enhver ændring af udskiftningskatalysatortypen skal anmeldes til den administrative
myndighed, som har godkendt den pågældende type udskiftningskatalysator.
Denne myndighed kan da enten:
i) skønne, at de foretagne ændringer næppe vil have mærkbar ugunstig virkning, og at
udskiftningskatalysatoren stadig opfylder forskrifterne, eller
ii) rekvirere en yderligere prøvningsrapport over nogle eller alle de i punkt 5 i dette regulativ
beskrevne prøver, fra den tekniske tjeneste, som forestår prøvningen.
Underretning om nægtelse eller godkendelse skal med angivelse af ændringer gives efter
proceduren i punkt 4.3 ovenfor til parterne i overenskomsten om dette regulativ.
Den kompetente myndighed, som meddeler udvidelse af godkendelsen, påfører et fortløbende
nummer på hver meddelelsesblanket, som udfærdiges vedrørende en sådan udvidelse.

7.

PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

Procedurerne til sikring af produktionens overensstemmelse skal være i overensstemmelse
med dem, der er fastlagt i aftalens tillæg 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2), idet der
gælder følgende krav.
7.1.

Udskiftningskatalysatorer, som er godkendt efter dette regulativ, skal være produceret således,
at de er i overensstemmelse med den godkendte type, idet de opfylder forskrifterne i punkt
2.3 i dette regulativ.
De skal opfylde kravene i punkt 5 og, når det er relevant, opfylde de prøvningskrav, der er
angivet i dette regulativ.

7.2.

Den godkendende myndighed kan udføre enhver kontrol og prøvning, der er foreskrevet i
dette regulativ. Specielt kan de i punkt 5.2 i dette regulativ beskrevne prøver (vedrørende
emissioner) udføres. I så tilfælde kan indehaveren af godkendelsen anmode om, at der som
sammenligningsgrundlag i stedet for den originalmonterede katalysator anvendes den udskiftningskatalysator, som er anvendt ved typegodkendelsesprøvningen (eller et andet prøveeksemplar, som er godtgjort at være i overensstemmelse med den godkendte type). De emissionsværdier, som måles med det undersøgte prøveeksemplar, må da i gennemsnit højst være
15 % over gennemsnitsværdierne målt med det prøveeksemplar, der anvendes som sammenligningsgrundlag.

8.

SANKTIONER VED MANGLENDE OVERENSSTEMMELSE AF PRODUKTIONEN

8.1.

Den godkendelse, som er meddelt for en type udskiftningskatalysator i henhold til dette
regulativ, kan inddrages, hvis kravene i punkt 7 ovenfor ikke er opfyldt.

8.2.

Hvis en part i overenskomsten om dette regulativ inddrager en godkendelse, som den tidligere
har meddelt, skal den straks underrette de øvrige parter i overenskomsten om dette regulativ
herom på en meddelelsesblanket svarende til mønsteret i bilag 1 til dette regulativ.

9.

FULDSTÆNDIG OPHØRT PRODUKTION

Hvis indehaveren af en typegodkendelse fuldstændig ophører med at producere en type
udskiftningskatalysator, der er godkendt i henhold til dette regulativ, underretter han den
myndighed, der har udstedt godkendelsen, herom.
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Efter modtagelse af en sådan meddelelse underretter myndigheden de andre parter i overenskomsten om dette regulativ, ved hjælp af en meddelelse svarende til modellen i bilag 1 til
dette regulativ.

10.

NAVNE OG ADRESSER PÅ DE TEKNISKE TJENESTER, DER UDFØRER TYPEGODKENDELSESPRØVNINGERNE, OG DE ADMINISTRATIVE MYNDIGHEDER

Parterne i overenskomsten om dette regulativ meddeler til FN's sekretariat navn og adresse på
de tekniske tjenester, der er ansvarlige for udførelse af godkendelsesprøverne, og på de
administrative myndigheder, som meddeler godkendelse, og til hvem blanketter med attestering af godkendelse, udvidelse, nægtelse eller inddragelse af godkendelser, som er udstedt i
andre stater, skal fremsendes.
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BILAG 2
EKSEMPLER PÅ UDFORMNING AF GODKENDELSESMÆRKER
Model A
(se punkt 4.4 i dette regulativ)

Ovenstående EF-typegodkendelsesmærke, som er påført en komponent i en udskiftningskatalysator, viser, at den pågældende type er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 103 under godkendelsesnummer 001234. De
første to cifre i godkendelsesnummeret angiver, at godkendelsen blev meddelt i henhold til kravene i regulativ 103 i
dettes oprindelige form.

Model B
(se punkt 4.5 i dette regulativ)

Ovenstående EF-typegodkendelsesmærke, som er påført en komponent i en udskiftningskatalysator, viser, at den pågældende type er godkendt i Nederlandene (E 4) i henhold til regulativ nr. 103 og 59 (1).
De første to cifre i godkendelsenumrene angiver, at regulativ nr. 103 og 59 forelå i deres oprindelige udformning på den
dato, da disse godkendelser meddeltes.

(1) Det andet nummer er kun givet som eksempel.
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