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2015/EØS/64/01EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/144/EF

av 30. november 2009

om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul

(kodifisert utgave) (*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 89/173/EØF av 21. desember 1988 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om visse deler 
av og egenskaper ved jordbruks- og skogbrukstraktorer 
med hjul(3) er blitt vesentlig endret flere ganger(4). Av 
klarhetshensyn og av praktiske årsaker bør direktivet 
kodifiseres.

2) Direktiv 89/173/EØF er et av særdirektivene etter den 
EF-typegodkjenningsrutinen som ble innført i henhold 
til rådsdirektiv 74/150/EØF av 4. mars 1974, erstattet 
ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 
26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne 
maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter(5), 
og fastsetter tekniske krav til utforming og konstruksjon 
av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hensyn til visse 
deler og egenskaper. Hensikten med disse tekniske kravene 
er å oppnå en tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
for at den framgangsmåten for EF-typegodkjenning 
som ble innført ved direktiv 2003/37/EF, skal kunne få 
anvendelse på alle typer traktorer. De bestemmelsene 
om jordbruks- og skogbrukstraktorer, tilhengere og 
utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og 
tekniske enheter som er fastsatt i direktiv 2003/37/EF, får 
derfor anvendelse på dette direktiv.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 30.1.2010, s. 33, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 28.7.2011, s. 1.

(1) EUT C 182 av 4.8.2009, s. 76.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 24. mars 2009 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT), og rådsbeslutning av 26. november 2009.
(3) EFT L 67 av 10.3.1989, s. 1.
(4) Se vedlegg VII del A.
(5) EFT L 171 av 9.7.2003, s. 1.

3) De tekniske kravene som traktorer skal oppfylle for å 
være i samsvar med nasjonal lovgivning, gjelder blant 
annet traktorenes mål og masse, turtallsregulatorer, 
vern av motordeler, utstikkende deler og hjul, 
betjeningsinnretning for tilhengerbrems, frontruter og 
andre ruter, den mekaniske koplingen mellom traktor og 
tilhenger og plasseringen av og festemåten for lovfestede 
kjennemerker og preginger på traktorens karosseri.

4) Det bør tas hensyn til de tekniske kravene vedtatt av De 
forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa 
(UN-ECE) i dens tilsvarende reglementer som er vedlagt 
De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europas 
overenskomst om fastsettelse av ensartede tekniske krav 
til kjøretøyer med hjul, og til utstyr og deler som kan 
monteres og/eller benyttes på kjøretøyer med hjul, samt 
vilkår for gjensidig anerkjennelse av godkjenning gitt på 
grunnlag av disse kravene(6).

5) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene angitt 
i vedlegg VII del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1.  Med «traktor» (jordbruks- eller skogbrukstraktor) menes i 
dette direktiv enhver motorvogn, med hjul eller belter, som har 
minst to aksler, hvis hovedfunksjon ligger i dens trekkraft, og 
som er særskilt konstruert for å trekke, skyve, bære eller drive 
visse redskaper, maskiner eller tilhengere beregnet på bruk i 
jordbruk eller skogbruk. Den kan utstyres for å transportere last 
og personer.

2.  Dette direktiv får anvendelse bare på traktorer definert 
i nr. 1, som er utstyrt med luftfylte dekk og har en høyeste 
konstruksjonshastighet på mellom 6 og 40 km/t.

Artikkel 2

1.  Når det gjelder traktorer som oppfyller kravene fastsatt 
i dette direktiv, kan ikke medlemsstatene, med begrunnelse i 
dette direktivs formål:

a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal type-
godkjenning,

(6) Offentliggjort som vedlegg I til rådsbeslutning 97/386/EF (EFT L 346 av 
17.12.1997, s. 78).

EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN
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b) nekte at en slik traktor registreres eller forby at den selges 
eller tas i bruk.

Som unntak fra bestemmelsene i første ledd om bruken av 
traktoren, kan medlemsstatene av grunner som gjelder trekkbar 
masse, fortsatt anvende nasjonale bestemmelser som særlig 
gjenspeiler særskilte krav vedrørende overflateforhold på deres 
territorium, innenfor de grensene for trekkbar masse som er 
angitt i nr. 2.2 i vedlegg I, så lenge dette ikke omfatter endringer 
av traktoren eller en ny, utfyllende nasjonal typegodkjenning.

2.  Når det gjelder traktorer som ikke oppfyller kravene 
fastsatt i dette direktiv, og med begrunnelse i dette direktivs 
formål:

a) skal medlemsstatene ikke gi EF-typegodkjenning,

b) kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning.

3.  Når det gjelder nye traktorer som ikke oppfyller kravene 
fastsatt i dette direktiv, og med begrunnelse i dette direktivs 
formål:

a) skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som 
følger de nye traktorene i samsvar med bestemmelsene 
i direktiv 2003/37/EF, for ikke lenger å være gyldige i 
henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte direktiv,

b) kan medlemsstatene nekte at disse nye traktorene 
registreres, selges eller tas i bruk.

Artikkel 3

1. Hver medlemsstat skal gi EF-typegodkjenning av deler 
for hver type frontrute eller annen glassrute og/eller hver type 
mekanisk kopling som oppfyller kravene til konstruksjon og 
prøving fastsatt i vedlegg III og/eller IV.

2. Den medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning 
av deler, skal treffe nødvendige tiltak for å kontrollere, i 
den grad det er nødvendig og eventuelt i samarbeid med 
vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene, at 
produksjonsmodellene er i samsvar med den godkjente typen. 
Slik kontroll skal være begrenset til stikkprøvekontroller.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal for hver type frontrute eller annen 
glassrute eller hver type mekanisk kopling som de godkjenner 
i samsvar med artikkel 3, utstede til produsenten av traktoren, 
frontruten eller den mekaniske koplingen, eller til dennes 
representant, et EF-typegodkjenningsmerke for deler som er i 
samsvar med eksemplene vist i vedlegg III eller vedlegg IV.

Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å 
hindre bruk av merker som kan føre til forveksling mellom den 
typen innretninger som er gitt EF-typegodkjenning av deler i 
samsvar med artikkel 3, og andre typer innretninger.

Artikkel 5

Ingen medlemsstat kan forby at frontruter og andre glassruter 
eller mekaniske koplinger bringes i omsetning med begrunnelse 
i deres konstruksjon, dersom de er påført EF-typegod kjennings-
merket for deler.

En medlemsstat kan likevel forby at frontruter og andre glass-
ruter eller mekaniske koplinger som er påført EF-typegod-
kjenningsmerket for deler, bringes i omsetning, dersom de ikke 
er i samsvar med den typen som det er gitt EF-typegodkjenning 
av deler for .

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette de andre medlems-
statene og Kommisjonen om de tiltakene som er truffet, og 
grunngi sin beslutning.

Artikkel 6

Vedkommende myndigheter i hver medlemsstat skal innen 
én måned sende til vedkommende myndigheter i de andre 
medlemsstatene en kopi av utfylte typegodkjenningsdokumenter 
for deler som det er vist mønster for i vedlegg III eller vedlegg 
IV, for hver type frontrute og annen glassrute eller hver type 
mekanisk kopling som de godkjenner eller nekter å godkjenne.

Artikkel 7

1. Dersom medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning 
av deler, finner at flere frontruter og andre glassruter 
eller mekaniske koplinger som er påført samme EF-
typegodkjenningsmerke for deler, ikke er i samsvar med den 
typen den har godkjent, skal den treffe nødvendige tiltak for å 
sikre at produksjonen er i samsvar med den godkjente typen.

Vedkommende myndigheter i medlemsstaten skal underrette 
vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene om de 
tiltakene som er truffet, som ved alvorlig og gjentatt mangel 
på samsvar, om nødvendig kan omfatte tilbakekalling av EF-
typegodkjenningen av deler.

Disse myndigheten skal treffe de samme tiltakene dersom 
de underrettes av vedkommende myndigheter i en annen 
medlemsstat om slik mangel på samsvar.

2. Vedkommende myndigheter i medlemsstatene skal innen 
én måned underrette hverandre om enhver tilbakekalling av en 
EF-typegodkjenning av deler, og om begrunnelsen for dette 
tiltaket.

Artikkel 8

Alle vedtak som gjøres i henhold til de bestemmelsene som er 
vedtatt i forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv, om 
å nekte eller tilbakekalle EF-typegodkjenning av deler for en 
frontrute eller mekanisk kopling, eller å forby at de bringes i 
omsetning, skal være utførlig begrunnet.

Slike vedtak skal meddeles den berørte parten, som samtidig 
skal underrettes om den klageadgangen som foreligger etter 
gjeldende lovgivning i medlemsstatene, og om fristen for slik 
klage.



22.10.2015 Nr. 64/3EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 9

De endringene som er nødvendige for å tilpasse kravene 
i vedlegg I-VI til den tekniske utviklingen, skal vedtas 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 20 nr. 3 i direktiv  
2003/37/EF.

Artikkel 10

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 11

Direktiv 89/173/EØF, som endret ved rettsaktene oppført i 
vedlegg VII del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning og anvendelse av direktivene angitt i vedlegg VII 
del B.

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-
ligningstabellen i vedlegg VIII.

Artikkel 12

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Det får anvendelse fra 1. juni 2010.

Artikkel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 30. november 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK B. ASK

 President Formann
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LISTE OVER VEDLEGG

VEDLEGG I: Mål og trekkbar masse

Tillegg: Vedlegg til EF-typegodkjenningsdokument

VEDLEGG II: Turtallsregulator og vern av motordeler, utstikkende deler og hjul

Tillegg: Vedlegg til EF-typegodkjenningsdokument

VEDLEGG III A Frontruter og andre ruter — Krav til utstyr, definisjoner, søknad om typegodkjenning 
av deler, typegodkjenning av deler, preginger, alminnelige spesifikasjoner, prøving og 
produksjonssamsvar

Tillegg: Eksempler på typegodkjenningsmerker for deler

VEDLEGG III B: Melding om EF-typegodkjenning av deler, nektelse av EF-typegodkjenning av deler, 
utvidelse av EF-typegodkjenning av deler og tilbakekalling av EF-typegodkjenning av 
deler

Tillegg 1: Frontruter av herdet glass

Tillegg 2: Ruter av ensartet herdet glass som ikke er frontruter

Tillegg 3: Frontruter av laminert glass

Tillegg 4: Ruter av laminert glass som ikke er frontruter

Tillegg 5: Frontruter av pleksiglass

Tillegg 6: Ruter av pleksiglass som ikke er frontruter

Tillegg 7: Enheter av dobbelt glass

Tillegg 8: Liste over frontruter – innhold

VEDLEGG III C: Allmenne prøvingsforhold

VEDLEGG III D: Frontruter av herdet glass

VEDLEGG III E: Ruter av ensartet herdet glass som ikke er frontruter

VEDLEGG III F: Frontruter av vanlig laminert glass

VEDLEGG III G: Ruter av laminert glass som ikke er frontruter

VEDLEGG III H: Frontruter av forsterket laminert glass

VEDLEGG III I Ruter av sikkerhetsglass som er plastbelagt på innsiden

VEDLEGG III J Frontruter av pleksiglass

VEDLEGG III K Ruter av pleksiglass som ikke er frontruter

VEDLEGG III L: Enheter av dobbelt glass

VEDLEGG III M: Gruppering av frontruter for typegodkjenningsprøving for deler

VEDLEGG III N: Måling av segmenthøyder og plassering av slagpunkt

VEDLEGG III O: Kontroll av produksjonssamsvar

VEDLEGG III P: Vedlegg til EF-typegodkjenningsdokument

VEDLEGG IV: Mekaniske koplinger mellom traktor og tilhenger og vertikal belastning på 
koplingspunktet

Tillegg 1: Tegninger av mekaniske koplinger

Tillegg 2: Dynamisk prøvingsmetode

Tillegg 3: Kopling - statisk prøvingsmetode

Tillegg 4: Typegodkjenningsmerke for deler

Tillegg 5: Mønster for EF-typegodkjenningsdokument for deler

Tillegg 6: Vilkår for tildeling av EF-typegodkjenning

Tillegg 7: Vedlegg til EF-typegodkjenningsdokument
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VEDLEGG V: Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og preginger på traktorens 
karosseri

Tillegg: Vedlegg til EF-typegodkjenningsdokument

VEDLEGG VI: Betjeningsinnretning for tilhengerbrems og bremsekopling mellom traktor og tilhenger

Tillegg: Vedlegg til EF-typegodkjenningsdokument

VEDLEGG VII: Del A: Opphevet direktiv med oversikt over endringer

 Del B: Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

VEDLEGG VIII: Sammenligningstabell

________
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VEDLEGG I

Mål og trekkbar masse

1. DEFINISJONER

1.1. Med «lengde» menes

– lengden på traktoren målt mellom vertikalplanene som står vinkelrett på traktorens lengdeakse gjennom 
traktorens ytterpunkter, med unntak av:

– alle speil,

– alle starthåndtak,

– alle lykter for markeringslys foran, på siden og bak.

1.2.  Med «bredde» menes

– bredden på traktoren målt mellom vertikalplanene parallelt med traktorens lengdeakse gjennom 
traktorens ytterpunkter, med unntak av:

– alle speil,

– alle lykter for retningslys,

– alle lykter for markeringslys foran, på siden og bak, samt lykter for parkeringslys,

– all vridning av dekkene på grunn av traktorens vekt,

– alle deler som kan skyves inn, for eksempel løftbare stigbrett og bøyelige skvettlapper.

1.3.  Med «høyde» menes

– den vertikale avstanden mellom bakken og det punktet på traktoren som har størst avstand fra bakken, 
utenom antennen. Når denne høyden skal bestemmes, skal traktoren være utstyrt med nye dekk med 
største rulleradius angitt av produsenten.

1.4.  Med «tillatt trekkbar masse» menes

– den massen som en traktortype kan trekke. Den kan for eksempel bestå av én eller flere tilhengere 
som trekkes, eller jordbruks- eller skogbruksredskaper. Det skilles mellom den teknisk tillatte trekkbare 
massen oppgitt av produsenten, og den tillatte trekkbare massen fastsatt i nr. 2.2.

1.5.  Med «slepeinnretning» menes

 en traktordel som fungerer som en mekanisk forbindelse mellom traktoren og tilhengeren.

1.6.  Med «traktorens masse i driftsferdig stand (mt)» menes

 massen definert i nr. 2.1.1 i vedlegg I til direktiv 2003/37/EF.

1.7.  Med «teknisk tillatt trekkbar masse» menes

– trekkbar masse uten bremsing,

– trekkbar masse med uavhengig bremsing (som definert i nr. 1.12 i vedlegg I til rådsdirektiv  
76/432/EØF (7)),

(7) Rådsdirektiv av 6. april 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukstraktorer 
med hjul (EFT L 122 av 8.5.1976, s. 1).
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– trekkbar masse med påløpsbremsing (som definert i nr. 1.14 i vedlegg I til direktiv 76/432/EØF),

–  trekkbar masse med hydraulisk eller pneumatisk bremsing: et slikt bremseanlegg kan være 
gjennomgående, halvt gjennomgående eller uavhengig med fremmedkraft (som definert i henholdsvis 
nr. 1.9, 1.10 og 1.11 i vedlegg I til direktiv 76/432/EØF).

2.  KRAV

2.1.  Mål

 En traktors største mål skal være som følger:

2.1.1.  lengde: 12 m

2.1.2.  bredde: bredde: 2,55 m (uten å ta hensyn til dekkets utbuling ved kontakten med bakken),

2.1.3.  høyde: 4 m

2.1.4.  Målingene som skal brukes for å kontrollere disse målene, skal utføres slik:

– med traktoren ulastet og i driftsferdig stand som angitt i nr. 1.6,

– på et plant, horisontalt underlag,

– med traktoren i ro og med motoren slått av,

– med nye dekk med normalt trykk anbefalt av produsenten,

– med dører og vinduer lukket,

– med rattet innstilt for kjøring i rett linje framover,

– uten jordbruks- eller skogbruksredskaper festet til traktoren.

2.2. Tillatt trekkbar masse

2.2.1. Den tillatte trekkbare massen skal ikke overstige:

2.2.1.1 den teknisk tillatte trekkbare massen som definert i nr. 1.7, anbefalt av traktorprodusenten,

2.2.1.2.  den trekkbare massen fastsatt for slepeinnretningen i henhold til EF-typegodkjenningen for deler.

2.2.2. Dersom en medlemsstat anvender artikkel 2 nr. 2, skal trekkbar masse angis på traktorens vognkort.



Nr. 64/8 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Tillegg

MØNSTER

 Myndighetens navn

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTORTYPE MED HENSYN 
TIL MÅL OG TREKKBAR MASSE

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer: ...........................................................

1. Del(er) eller egenskap(er):

1.1. Mål:

1.1.1. lengde: ...............................................................................m

1.1.2. bredde:  .............................................................................m

1.1.3. høyde: ...............................................................................m

1.2. Trekkbar masse:

1.2.1. trekkbar masse uten bremsing:  .........................................................................................................kg

1.2.2. trekkbar masse med uavhengig bremsing:  ........................................................................................kg

1.2.3. trekkbar masse med påløpsbremsing:  ...............................................................................................kg

1.2.4. trekkbar masse med et hjelpekraftbremseanlegg (hydraulisk eller pneumatisk):  .............................kg

2. Traktorens merke eller produsentens firma:

  .............................................................................................................................................................................

3. Type og om nødvendig traktorens handelsbetegnelse:

  .............................................................................................................................................................................

4. Produsentens navn og adresse:  ...........................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

5. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

6. Dato for innlevering av traktoren til EF-typegodkjenning:

  .............................................................................................................................................................................

7. Teknisk instans som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvinger:

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

8. Dato for rapport utstedt av denne instansen:

  .............................................................................................................................................................................
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9. Nummer på rapport utstedt av denne instansen:

  .............................................................................................................................................................................

10. EF-typegodkjenning av mål og trekkbar masse er gitt/nektet(8):

11. Sted:  .....................................................................................

12. Dato:  ....................................................................................

13. Underskrift:  ..........................................................................

14. Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette 
dokumentet:

  ................................................................. målsatte tegninger,

  ................................................................. tegning eller fotografi av traktoren.

 Opplysningene skal sendes til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de ber om det.

15.         Merknader:

  .............................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................

(8) Stryk det som ikke passer.

________
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VEDLEGG II

Turtallsregulator og vern av motordeler, utstikkende deler og hjul

1. TURTALLSREGULATOR

1.1. Dersom en turtallsregulator er levert som standard fra produsenten, skal den være montert og konstruert på 
en slik måte at traktoren er i samsvar med direktiv 2009/60/EF(9) om høyeste konstruksjonshastighet.

2. VERN AV MOTORDELER, UTSTIKKENDE DELER OG HJUL

2.1. Allment

2.1.1. Motordeler, utstikkende deler og hjul på traktorer skal være konstruert, montert og vernet på en slik måte 
at personskader ikke oppstår under normal bruk.

2.1.2. Kravene i nr. 2.1.1 anses som oppfylt dersom kravene i nr. 2.3 er oppfylt. Andre løsninger enn dem som er 
beskrevet i nr. 2.3, godkjennes dersom produsenten kan bevise at disse minst tilsvarer kravene i nr. 2.3.

2.1.3. Verneinnretninger skal være godt festet til traktoren. Med «godt festet» menes at det er mulig å fjerne disse 
innretningene bare ved hjelp av verktøy.

2.1.4. Panser og lokk skal være konstruert slik at de ikke forårsaker skade dersom de blir slått igjen ved et uhell 
(f.eks. være utstyrt med sikkerhetsinnretninger eller en passende festeanordning eller ha en tilfredsstillende 
form).

2.1.5. En enkelt verneinnretning kan beskytte flere farlige punkter. Dersom reguleringsinnretninger, 
vedlikeholdsinnretninger eller støydempingsinnretninger, som fungerer bare når motoren er i gang, er 
montert under en enkelt verneinnretning, skal imidlertid flere verneinnretninger monteres.

2.1.6. Sikringsinnretninger (f.eks. fjærlås eller klaffer)

– til å holde på plass koplingsanordninger som kan løsnes enkelt (f.eks. støpsler),

 og tilsvarende deler til

– verneinnretninger som kan åpnes uten verktøy (f.eks. motorpanser)

 skal være godt festet enten til traktorfestet eller til verneinnretningen.

2.2.  Definisjoner

2.2.1. Med «verneinnretning» menes en innretning som skal beskytte mot farlige deler. I dette direktiv omfatter 
verneinnretninger skjermer, deksler og avskjerming.

2.2.1.1. Med «skjerm» menes en verneinnretning som er plassert like foran en farlig del, og som, enten alene eller 
sammen med andre maskindeler, beskytter mot kontakt med den farlige delen fra alle sider.

2.2.1.2. Med «panser» menes en verneinnretning som er plassert foran den farlige delen, og som beskytter mot 
kontakt med den farlige delen fra den åpne siden.

(9) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/60/EF av 13. juli 2009 om høyeste konstruksjonshastighet og lasteplattformer på jordbruks- 
og skogbrukstraktorer med hjul (kodifisert utgave) (EUT L 198 av 30.7.2009, s. 15).
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2.2.1.3. Med «avskjerming» menes en verneinnretning som ved hjelp av et rekkverk, gitter eller lignende, sørger 
for nødvendig sikkerhetsmargin for å unngå kontakt med den farlige delen.

2.2.2. Med «farlig del» menes ethvert punkt som på grunn av plasseringen eller konstruksjonen av traktorens 
faste eller bevegelige deler, medfører risiko for personskade. Farlige deler er i første rekke klemmepunkter, 
avklippingspunkter, skjærepunkter, gjennomboringspunkter, inntrengningspunkter, fasthengingspunkter, 
adgangspunkter og angrepspunkter.

2.2.2.1. Med «klemmepunkt» menes ethvert farlig punkt der deler beveger seg i forhold til hverandre eller i forhold 
til faste deler på en slik måte at personer eller visse kroppsdeler kan komme i klem.

2.2.2.2. Med «avklippingspunkt» menes ethvert farlig punkt der deler beveger seg langs hverandre eller langs 
andre deler på en slik måte at personer eller visse kroppsdeler kan bli klemt eller klippet av.

2.2.2.3. Med «skjære-, gjennomborings- eller inntrengingspunkt» menes ethvert farlig punkt der bevegelige eller 
faste deler som er kvasse, spisse eller butte, kan skade personer eller visse kroppsdeler.

2.2.2.4. Med «fasthengingspunkt» menes ethvert farlig punkt der utstikkende, kvasse kanter, tagger, stifter, skruer 
og bolter, smørenipler, aksler, akselender og andre deler beveger seg på en slik måte at personer, visse 
kroppsdeler eller klær kan bli hengende fast eller dratt med.

2.2.2.5. Med «adgangs- eller angrepspunkt» menes ethvert farlig punkt der deler, når de beveger seg, reduserer en 
åpning slik at personer, visse kroppsdeler eller klær kan henge fast.

2.2.3. Med «rekkevidde» menes den lengste avstanden som kan nås av personer eller enkelte kroppsdeler 
oppover, nedover, innover, forbi, rundt og tvers over uten hjelp av noen gjenstand (figur 1).

2.2.4. Med «sikkerhetsmargin» menes den avstanden som tilsvarer rekkevidden eller kroppens mål, pluss en 
sikkerhetsmargin (figur 1).

2.2.5. Med «betjeningsinnretning» menes enhver innretning som når den blir brukt, endrer traktorens eller det 
tilkoplede utstyrets tilstand eller drift.

2.2.6. Med «normal drift» menes at traktoren brukes til det formålet som produsenten har ment, av en person 
som er kjent med traktorens egenskaper og som følger produsentens anvisninger om drift, vedlikehold og 
sikker betjening, slik dette er angitt i brukerhåndboken og ved merking på traktoren.

2.2.7. Med «utilsiktet berøring» menes en ikke-planlagt kontakt mellom en person og et farlig punkt som følge 
av personens handlinger ved normal drift og betjening av traktoren.

2.3. Sikkerhetsmarginer for å unngå kontakt med farlige deler

2.3.1. Sikkerhetsmarginen måles fra de punktene som kan nås for drift, vedlikehold og kontroll av traktoren, 
samt fra bakkenivå. Med «vedlikehold og kontroll av traktoren» menes utelukkende arbeid som normalt 
utføres av føreren selv i samsvar med driftshåndboken. Når sikkerhetsmarginer skal bestemmes, er 
hovedprinsippet at traktoren er i den tilstanden som den er konstruert for, og at det ikke blir brukt noe 
hjelpemiddel for å nå den farlige delen.

 Sikkerhetsmarginer er fastsatt i nr. 2.3.2.1-2.3.2.5. I bestemte områder og for bestemte deler er det et 
passende sikkerhetsnivå dersom traktoren oppfyller kravene fastsatt i nr. 2.3.2.6-2.3.2.14.

2.3.2.  Avskjerming av farlige punkter
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2.3.2.1. Rekkevidde oppover

 Sikkerhetsmarginen oppover er 2500 mm (se figur 1) dersom personer står oppreist.

  
Figur 1

2.3.2.2.  Rekkevidde nedover, over en kant

 Sikkerhetsmarginen for rekkevidde over en kant er:

a   = fra bakkenivå opp til farlig del

b   = høyden på kanten eller verneinnretningen

c   = horisontal avstand mellom farlig del og kant (se figur 2).

Farlig punkt

 
Figur 2

 Når rekkevidden er både nedover og over en kant, skal sikkerhetsmarginene angitt i tabell 1, overholdes.
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Tabell 1

                                                                           (mm)

a: Avstand fra 
bakken til farlig 

punkt

Høyde mellom kanten og verneinnretning b

2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000

horisontal avstand c fra farlig punkt

2400 — 100 100 100 100 100 100 100

2200 — 250 350 400 500 500 600 600

2000 — — 350 500 600 700 900 1100

1800 — — — 600 900 900 1000 1100

1600 — — — 500 900 900 1000 1300

1400 — — — 100 800 900 1000 1300

1200 — — — — 500 900 1000 1400

1000 — — — — 300 900 1000 1400

800 — — — — — 600 900 1300

600 — — — — — — 500 1200

400 — — — — — — 300 1200

200 — — — — — — 200 1100

2.3.2.3.  Rekkevidde rundt

 Sikkerhetsmarginen i tabell 2 nedenfor er en minsteavstand som skal overholdes for at den aktuelle 
kroppsdelen ikke skal nå det farlige punktet. Når sikkerhetsmarginen anvendes, skal det aktuelle 
hovedkroppsleddet hvile stødig mot kanten av verneinnretningen. Sikkerhetsmarginen anses ikke som 
overholdt før det er godtgjort at det ikke er mulig for noen kroppsdel å nå eller trenge lenger inn.

 Tabell 2

Kroppsdel Sikkerhetsmargin Figur

Hånd
fra første fingerledd til 
fingertuppene

≥ 120

Hånd
fra håndleddet til 
fingertuppene

≥ 230
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Kroppsdel Sikkerhetsmargin Illustrasjon

Arm
fra albuen til fingertuppene

≥ 550

Arm
fra skulderen til fingertuppene

≥ 850

2.3.2.4. Gjennomtrenging og rekkevidde tvers over

 Dersom det er mulig å trenge gjennom eller over åpninger og fram til farlige deler, skal minste 
sikkerhetsmargin angitt i tabell 3 og 4, overholdes.

 Deler som beveger seg i forhold til hverandre, eller bevegelige deler langs faste deler, blir ikke ansett som 
risikofaktorer dersom de er mindre enn 8 mm fra hverandre.

 Tabell 3

 Sikkerhetsmarginer for avlange og parallelle åpninger

 a er åpningens minste mål

 b er sikkerhetsmarginen fra farlig punkt

Fingertupp Finger Hånd til tommel-
fingerroten

Arm til armhulen —

4 < a ≤ 8 8 < a ≤ 12 12 < a ≤ 20 20 < a ≤ 30 30 < a ≤ 135 maks. >135

b ≥ 15 b ≥ 80 b ≥ 120 b ≥ 200 b ≥ 850 —
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 Tabell 4

 Sikkerhetsmarginer for kvadratiske eller runde åpninger

 a er åpningens diameter eller sidelengde

 b er sikkerhetsmarginen fra farlig punkt

Fingertupp Finger Hånd til 
tommelfingerroten

Arm til armhulen —

4 < a ≤ 8 8 < a ≤ 12 12 < a ≤ 25 25 < a ≤ 40 40 < a ≤ 250 maks. 250

b ≥ 15 b ≥ 80 b ≥ 120 b ≥ 200 b ≥ 850 —

2.3.2.5. Sikkerhetsmarginer ved klemmepunkter

 Et klemmepunkt anses ikke som farlig for kroppsdelen vist i figuren, dersom sikkerhetsmarginene ikke er 
mindre enn dem som er angitt i tabell 5, og dersom det ikke er fare for at den tilstøtende, større delen av 
kroppen kan stikkes inn.

Tabell 5

Kroppsdel Kropp Bein Fot Arm Hånd, håndledd, 
knyttet hånd Finger

Sikkerhets-
marginer

500 180 120 100 25

Illustrasjon

2.3.2.6. Betjeningsinnretninger

 Mellomrommet mellom to pedaler og hullene som betjeningsinnretningene går gjennom, anses ikke som 
klemme- eller avklippingspunkt.

2.3.2.7. Bakre trepunktskopling

2.3.2.7.1. Bak et plan som går gjennom midtplanet til løftestengenes omdreiningspunkt i et trepunkts koplings-
system, skal det være en sikkerhetsmargin på minst 25 mm mellom bevegelige deler for hvert punkt på 
løfteinnretningens slaglengde, unntatt posisjonen 0,1 n øverst og nederst; det skal også være en avstand 
på 25 mm eller en vinkel på minst 30° for avklippingsdeler som fører til en vinkelendring (se figur 3). 
Slaglengde n′, redusert med 0,1 n både øverst og nederst, defineres slik (se figur 4). Dersom de nedre 
armene påvirkes direkte av løftemekanismen, defineres referanseplanet som et tverrgående vertikalt 
midtplan i forhold til disse armene.
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Figur 3

 

Tegnforklaring:

A = løftearm

B = nedre arm

C = løftestang

D = traktorens understell

E = plan gjennom aksene dannet av løftestengenes omdreiningspunkt

F = frisone

 

Figur 4

2.3.2.7.2. Når det gjelder slaglengden n til den hydrauliske løfteinnretningen, begrenses den nederste posisjon A 
på koplingspunktet på den nedre armen av målet «14» i henhold til ISO-standard 730 del 1 av desember 
1994, mens øverste posisjon B begrenses av den største hydrauliske slaglengden. Slaglengden n′ tilsvarer 
slaglengden n redusert øverst og nederst med 0,1 n, og utgjør den vertikale avstanden mellom A′ og B′.
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2.3.2.7.3. Innenfor slaglengden n′ skal det dessuten være en sikkerhetsmargin rundt profilen til løftestengene på 
minst 25 mm i forhold til tilstøtende deler.

2.3.2.7.4. Dersom det i forbindelse med en trepunktskopling blir brukt koplingsinnretninger der det ikke er 
nødvendig med en operatør mellom traktoren og redskapene som bæres (for eksempel en hurtigkopling), 
får bestemmelsene i nr. 2.3.2.7.3 ikke anvendelse.

2.3.2.7.5. Driftshåndboken bør inneholde særlige opplysninger om farlige punkter foran planet definert i den første 
setningen i nr. 2.3.2.7.1.

2.3.2.8. Fremre trepunktskopling

2.3.2.8.1. Ved hvert punkt på løfteinnretningens slaglengde n, unntatt for øverste og nederste 0,1 n , skal det være en 
sikkerhetsmargin på minst 25 mm mellom de bevegelige delene og en sikkerhetsmargin på 25 mm eller 
en vinkel på minst 30° dersom vinkelen endres på grunn av avklippingsdelenes bevegelse. Slaglengde n′, 
redusert med 0,1 n både øverst og nederst, defineres på følgende måte (se også figur 4).

2.3.2.8.2. Når det gjelder slaglengden n til den hydrauliske løfteinnretningen, begrenses den nederste posisjon A på 
koplingspunktet på den nedre armen av målet «14» i henhold til ISO-standard 8759 del 2 av mars 1998, 
mens den øverste posisjon B begrenses av den største hydrauliske slaglengden. Slaglengden n′ reduseres 
øverst og nederst med 0,1 n og utgjør den vertikale avstanden mellom A′ og B′.

2.3.2.8.3. Dersom det i forbindelse med nedre arm i en fremre trepunktskopling blir brukt koplinger (for eksempel 
en hurtigkopling) der det ikke er nødvendig med en operatør mellom traktoren og redskapen som bæres, 
vil kravene i henhold til nr. 2.3.2.8.1 ikke gjelde innenfor en radius på 250 mm fra punktene der de nedre 
armene er koplet til traktoren. Innenfor slaglengden n′ må det imidlertid være en sikkerhetsmargin rundt 
profilen til løftestengene/-sylindrene på minst 25 mm mot tilstøtende deler.

2.3.2.9. Førersete og omgivelser

 Når føreren sitter, skal alle klemme- og avklippingspunkter være utenfor rekkevidde for førerens hender 
eller føtter. Dette kravet anses å være oppfylt dersom følgende vilkår etterkommes:

2.3.2.9.1.  Førersetet er justert i midtposisjon både horisontalt og vertikalt. Førerens rekkevidde er delt inn i sonene 
A og B. Midtpunktet i disse sonene ligger 60 mm foran og 580 mm over setets referansepunkt (se figur 5). 
Sone A består av en geometrisk kule med en radius på 550 mm, mens sone B strekker seg fra yttergrensen 
for en kule med en radius på 1000 mm.

 

Figur 5

2.3.2.9.2. Det skal være en sikkerhetsmargin på 120 mm in sone A og 25 mm i sone B nær klemme- og 
avklippingspunktene, mens det kreves en minste vinkel på 30° dersom avklippingsdelene medfører 
vinkelendring.

2.3.2.9.3. I sone A tas det bare hensyn til klemme- og avklippingspunkter som skyldes deler satt i bevegelse av en 
energikilde utenfra.
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2.3.2.9.4. Dersom en farlig del er en konstruksjonsdel ved siden av setet, skal sikkerhetsmarginen være minst 
25 mm mellom konstruksjonsdelen og setet. Det finnes ingen farlig del mellom setets ryggstøtte og de 
tilstøtende konstruksjonsdelene bak ryggstøtten dersom de tilstøtende konstruksjonsdelene er jevne og 
setets ryggstøtte i seg selv er avrundet i den tilstøtende sonen og ikke har noen skarpe kanter.

2.3.2.10. Eventuelt passasjersete

2.3.2.10.1. Dersom deler utgjør en fare for føttene, skal det sørges for verneinnretninger innenfor en halvkuleradius 
på 800 mm som går nedover fra seteputens fremre kant.

2.3.2.10.2. Som beskrevet i nr. 2.3.2.9 (se figur 6), skal farlige deler i sone A og B beskyttes innenfor kulen hvis 
midtpunkt ligger 670 mm over midten på fremre kant av passasjersetet.

 

Figur 6

2.3.2.11. Smalsporede traktorer (traktorer med sporvidde som definert i artikkel 1 annet strekpunkt i rådsdirektiv 
87/402/EØF (10)).

2.3.2.11.1. Når det gjelder smalsporede traktorer får ikke kravene i nr. 2.3.2.9 anvendelse på sonen under et plan 
som heller 45° bakover og på tvers av kjøreretningen, og som går gjennom et punkt 230 mm bak setets 
referansepunkt (se figur 7). Dersom det finnes farlige punkter i denne sonen, skal det festes advarsler om 
disse på traktoren.

 

Figur 7

(10) Rådsdirektiv 87/402/EØF av 25. juni 1987 om veltevern montert foran førersetet på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer 
med hjul (EFT L 220 av 8.8.1987, s. 1).
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2.3.2.11.2. Nr. II.1 og II.2 i vedlegg I til rådsdirektiv 80/720/EØF (11) gjelder for tilgang til førersetet.

2.3.2.11.3. Nr. I.6 i vedlegg I til direktiv 80/720/EØF gjelder for betjeningsinnretninger.

2.3.2.11.4. Foran et referanseplan som står vinkelrett på lengdeaksen til kjøretøyet, og som går gjennom midtpunktet 
til en pedal uten belastning (clutch og/eller driftsbrems), skal svært varme deler til eksosanlegg beskyttes 
dersom de ligger innenfor 300 mm i øvre sone (700 mm over bakkenivå) og innenfor 150 mm i nedre sone 
(se figur 8). På siden er området som skal beskyttes, avgrenset av yttersiden på traktoren og yttersiden på 
eksosanlegget.

 Svært varme deler av eksosanlegget som går under stigbrettet, skal være tildekket eller varmeisolert på det 
vertikale plan.

 

Figur 8

2.3.2.12. Montering og merking av fleksible hydraulikkslanger

2.3.2.12.1. Fleksible hydraulikkslanger skal monteres på en slik måte at det ikke er fare for mekanisk skade eller 
varmeskade.

2.3.2.12.2. Fleksible hydraulikkslanger skal lett kunne identifiseres og være merket med følgende opplysninger som 
ikke skal kunne slettes eller fjernes:

– slangeprodusentens varemerke,

– produksjonsdato (produksjonsår og -måned),

– største tillatte dynamiske arbeidstrykk.

2.3.2.12.3. Fleksible hydraulikkslanger i nærheten av fører- eller passasjersetet skal monteres eller beskyttes på en slik 
måte at det ikke er fare for personskade dersom det oppstår svikt.

2.3.2.13. Styring og svingaksel

 Deler som beveger seg i forhold til hverandre eller i forhold til faste deler, skal beskyttes dersom de 
befinner seg innenfor sonen definert i nr. 2.3.2.9 og 2.3.2.10.

 Dersom traktoren er utstyrt med leddstyring, skal det settes opp tydelige advarsler som ikke kan slettes 
eller fjernes, innenfor svingradien på hver side av traktoren, og disse advarslene skal ved hjelp av tekst 
eller forklarende situasjoner opplyse om at det ikke er tillatt å oppholde seg innenfor den ubeskyttede 
svingradien. Traktorens instruksjonshåndbok skal inneholde de samme opplysningene.

(11) Rådsdirektiv 80/720/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om manøvreringsrom, atkomst til førersetet og dører og 
vinduer i jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (EFT L 194 av 28.7.1980, s. 1).
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2.3.2.14. Drivaksler montert på traktoren

 Drivaksler (for eksempel for firehjulsdrift) som kan rotere bare når traktoren er i bevegelse, skal beskyttes 
dersom de ligger innenfor sonen definert i nr. 2.3.2.9 og 2.3.2.10.

2.3.2.15. Frisone rundt drivhjulene

2.3.2.15.1. Frisonene rundt hjulavskjermingen skal oppfylle følgende krav.

2.3.2.15.2. Med «frisone» menes klaringen mellom dekkene til drivhjulene og de tilstøtende kjøretøydelene.

 Frisonen til drivhjulene, når disse er utstyrt med dekk av største type, skal være i samsvar med målene 
angitt i figur 9 og tabell 6 nedenfor.

 
Figur 9

 Tabell 6

Standardtraktorer Smalsporede traktorer

a h a h

mm mm mm mm

40 60 15 30

 I tillegg til frisonene nevnt i nr. 2.3.2.9 og 2.3.2.10, er det for smalsporede traktorer der hjulavskjermingene 
også blir brukt til å skrape av jord som har festet seg til hjulene, tillatt å ha en frisone som er mindre enn 
den som er vist i figur 9 og tabell 6.

2.3.2.16. Varme overflater

 Varme overflater som kan nås av føreren under normal drift av traktoren, skal tildekkes eller isoleres. 
Dette gjelder varme overflater i nærheten av stigtrinn, håndlister, håndtak og andre deler av traktoren som 
benyttes ved påstigning, og som kan berøres utilsiktet.
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2.3.2.17. Tildekning av batteriklemmer

 Ujordede klemmer skal beskyttes mot utilsiktede kortslutninger.

2.4. Framgangsmåte for å bestemme setets referansepunkt

2.4.1. Allment

 Framgangsmåten og innretningen som brukes til å bestemme referansepunktet for enhver type polstret 
sete, er beskrevet nedenfor.

2.4.2. Definisjoner

 Setets referansepunkt (SIP):

 Punkt på det vertikale midtplanet i lengderetningen til innretningen for bestemmelse av setets 
referansepunkt (se figur 10) som er plassert på førersetet i samsvar med nr. 2.4.4 og 2.4.6.

 Setets referansepunkt bestemmes i forhold til kjøretøyet og endres ikke som følge av seteregulering og/
eller vibrasjoner.

2.4.3.  Innretning for bestemmelse av setets referansepunkt (SIP)

 Innretningen for bestemmelse av setets referansepunkt skal være som vist i figur 10. Innretningens vekt 
skal være 6 ± 1 kg, og undersiden skal være flat og glatt.

2.4.4. Seteinnstilling for bestemmelse av setets referansepunkt (SIP)

 Dersom et sete og dets oppheng kan reguleres, skal setet reguleres slik før referansepunktet bestemmes:

a) alle innstillinger – bakover/framover, høyde og helling – skal være i midtposisjon. Dersom dette ikke 
er mulig, skal den nærmeste innstillingen over eller bak midtposisjonen brukes,

b) regulerbare oppheng skal reguleres på en slik måte at opphenget er midt i slaglengden når bestemmelses-
innretningen er plassert og belastet. Opphenget kan være låst mekanisk i denne posisjonen mens 
referansepunktet (SIP) bestemmes,

c) ikke-regulerbare oppheng kan låses i den vertikale posisjonen som oppnås når bestemmelsesinnretningen 
er plassert og belastet,

d) dersom innstillingene nevnt ovenfor, kommer i konflikt med særlige anvisninger fra produsenten, skal 
den innstillingen brukes som anbefales i instruksene for en fører på 75 kg.

NB: En fører på 75 kg tilsvarer en bestemmelsesinnretning plassert på setet som er lastet med en masse på 65 kg.

2.4.5. Bestemmelse av de tre referanseaksene x′, y′ og z′ for setets referansepunkt

 Koordinatene skal bestemmes på følgende måte:

a) finn monteringshullet lengst bak på den ene siden av setefestet,

b) dersom aksen til dette hullet er parallell med omdreiningsaksen definert for innretningen, regnes 
denne som y′-aksen (som peker fra venstre mot høyre i forhold til den sittende føreren — se figur 11),
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c) dersom aksen til dette hullet er parallell med vertikalplanet som går gjennom setets midtlinje, regnes 
y′-aksen som den rette linjen som går parallelt med nevnte omdreiningsakse og passerer gjennom 
skjæringspunktet mellom seteforankringens plan og aksen til hullet nevnt ovenfor (se figur 12),

d) i alle andre tilfeller bestemmes y′-aksen i henhold til parametrene for setet som måles,

e) x′- og z′-aksen defineres som skjæringspunktet mellom horisontal- og vertikalplanene som går 
gjennom y′ og vertikalplanet gjennom setets midtlinje. x′- og z′-aksen peker framover og oppover (se 
figur 11 og 12).

2.4.6.  Framgangsmåte for å bestemme setets referansepunkt (SIP)

 Setets referansepunkt (SIP) bestemmes ved hjelp av innretningen vist på figur 10, og ved hjelp av følgende 
framgangsmåte:

a) dekk setet med et tøystykke for å gjøre det lettere å plassere innretningen korrekt,

b) plasser innretningen på seteputen (uten ekstra masse) og skyv den bakover mot ryggstøtten,

c) legg til masse slik at innretningens totale masse økes fra 6 ± 1 kg til 26 ± 1 kg. Senteret for 
vertikalkraften må være 40 mm over merket for setets referansepunkt på den horisontale delen av 
innretningen (se figur 10),

d) påfør en horisontal kraft på ca. 100 N to ganger på innretningen på setets referansepunkt, som vist i 
figur 10,

e) legg til masse slik at innretningens totale masse økes fra 6 ± 1 kg til 26 ± 1 kg. Senteret for 
vertikalkraften til den ekstra massen må være 40 mm over merket for setets referansepunkt på den 
horisontale delen av innretningen (se figur 10),

f) på begge sider av setet, i to vertikale plan og like langt fra setets midtlinje i lengderetningen, 
skal koordinatene, som definert i nr. 2.4.5, til skjæringspunktene til planene på aksen til setets 
referansepunkt som markeres av innretningen, måles til ±1 mm.

 De aritmetiske middelverdiene for målingene tatt i de to planene, registreres som SIP-koordinater,

g) forhold som oppstår når denne bestemmelsesmåten benyttes, og som avviker fra framgangsmåten 
angitt i dette vedlegget, eller som kan gi feil resultat, bør noteres sammen med årsakene.
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Figur 10 — Innretning for bestemmelse av setets referansepunkt (SIP)
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Figur 11 — Bestemmelse av referanseaksene for setets referansepunkt

(Aksen til monteringshullene parallelt med svingaksen for rygg/lår)

 

Figur 12 — Bestemmelse av de tre referanseaksene for setets referansepunkt

(Aksen til monteringshullene parallelt med vertikalplanet som går gjennom setets midtlinje)

________
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Tillegg

MØNSTER

 Myndighetens navn

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTORTYPE MED HENSYN 
TIL TURTALLSREGULATOR OG VERN AV MOTORDELER, UTSTIKKENDE DELER OG HJUL

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer:  ...........................................................

1.  Del(er) eller egenskap(er):

1.1.  eventuell turtallsregulator

1.2.  vern av motordeler, utstikkende deler og hjul

2.  Traktorens merke (eller produsentens firma):

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................

3.  Type og om nødvendig traktorens handelsbetegnelse:

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................

4.  Produsentens navn og adresse:

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................

5.  Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................

6.  Beskrivelse av del(er) og/eller egenskap(er) nevnt i nr. 1 ovenfor:

 . .................................................................................................................................................................................

7.  Dato for innlevering av traktoren til EF-typegodkjenning:

 . .................................................................................................................................................................................

8.  Teknisk instans som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvinger:

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................
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9.  Dato for rapport utstedt av denne instansen:

 . .................................................................................................................................................................................

10.  Nummer på rapport utstedt av denne instansen:

 . .................................................................................................................................................................................

11.  EF-typegodkjenning av turtallsregulator og vern av motordeler, utstikkende deler og hjul er gitt/nektet(12):

12. Sted:  .........................................................................................

13.  Dato:  .........................................................................................

14.  Underskrift:  ..............................................................................

15.  Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette dokumentet:

 . ................................................  målsatte tegninger,

 . ................................................  tegning eller fotografi av relevante deler av traktoren.

 Opplysningene skal sendes til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de ber om det.

16.  Merknader:

 . .................................................................................................................................................................................

 . .................................................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................................................

(12) Stryk det som ikke passer.

_________
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VEDLEGG III A

Frontruter og andre ruter – Krav til utstyr, definisjoner, søknad om typegodkjenning av deler, typegodkjenning 
av deler, preginger, alminnelige spesifikasjoner, prøving og produksjonssamsvar

1.  KRAV TIL UTSTYR

1.1.  Jordbruks- og skogbrukstraktorer kan, avhengig av produsenten, være utstyrt med:

1.1.1. frontruter og andre glassruter enn frontruter som omfattes av bestemmelsene i dette vedlegget,

1.1.2.  frontruter som omfattes av krav som gjelder for andre glassruter enn frontruter i dette vedlegget, med unntak 
av kravene i nr. 9.1.4.2 i vedlegg III C til dette direktiv (glassruter med en regulær lystransmisjonsfaktor på 
under 70 %).

1.1.3.  til vindusruter som ikke er frontruter, er det tillatt å anvende stiv plast, i samsvar med rådsdirektiv  
92/22/EØF (13) eller vedlegg 14 til UN-ECE-reglement nr. 43.

2.  DEFINISJONER

 I dette direktiv menes med:

2.1.  «rute av herdet glass» en glassrute som består av et enkelt lag glass som er spesialbehandlet slik at den 
mekaniske motstandsevnen øker og fragmentering etter knusing kontrolleres,

2.2.  «rute av laminert glass» en glassrute som består av to eller flere lag glass som holdes sammen av ett eller 
flere mellomlag av plastmateriale. Den kan være:

2.2.1.  «vanlig», der ingen av glasslagene ruten består av, er behandlet, eller

2.2.2.  «forsterket», der minst ett av glasslagene ruten består av, er spesialbehandlet slik at den mekaniske 
motstandsevnen øker, og fragmentering etter knusing kontrolleres,

2.3.  «plastbelagt sikkerhetsglass» en glassrute som definert i nr. 2.1 eller 2.2, med et lag av plastmateriale på 
innsiden,

2.4.  «sikkerhetsglass av pleksiglass» en rute av laminert glass med ett lag glass og ett eller flere lag av 
plastmateriale, der minst ett fungerer som mellomlag. Plastlagene skal være på innsiden når glassrutene 
monteres på traktoren,

2.5.  «frontrutegruppe» en gruppe som består av frontruter av ulik form og størrelse, og som kontrolleres 
med hensyn til mekaniske egenskaper, fragmenteringsmåte og oppførsel ved prøving av miljømessige 
egenskaper,

2.5.1.  «flat frontrute» en frontrute der den nominelle krumningen er slik at segmenthøyden aldri overstiger 
10 mm per løpende meter,

2.5.2.  «krum frontrute» en frontrute der den nominelle krumningen er slik at segmenthøyden overstiger 10 mm 
per løpende meter,

2.6.  «dobbelt vindu» et sett av to ruter som monteres separat i samme åpning på traktoren,

2.7.  «dobbelt glass» en enhet som består av to ruter som er satt permanent sammen på fabrikken med lik 
avstand mellom glassene,

2.7.1.  «symmetrisk dobbelt glass» dobbelt glass der de to rutene er av samme type (herdet eller laminert glass 
osv.) og har samme primær- og sekundæregenskaper,

(13) Rådsdirektiv 92/22/EØF av 31. mars 1992 om sikkerhetsglass og rutematerialer i motorvogner og deres tilhengere (EFT L 129 av 
14.5.1992, s. 11).
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2.7.2.  «asymmetrisk dobbelt glass» dobbelt glass der de to rutene er av forskjellig type (herdet eller laminert 
glass osv.) eller har forskjellige primær- og sekundæregenskaper,

2.8.  «primæregenskap» en egenskap som tydelig endrer en glassrutes optiske og/eller mekaniske egenskaper 
på en måte som ikke er ubetydelig for funksjonen glassruten skal ha i traktoren. Dette begrepet omfatter 
også handelsnavn eller varemerke,

2.9.  «sekundæregenskap» en egenskap som kan endre en glassrutes optiske og/eller mekaniske egenskaper 
på en måte som er av betydning for funksjonen glassruten skal ha i traktoren. Omfanget av endringen 
vurderes i forhold til problemindeksene,

2.10.  «problemindeks» et totrinns graderingssystem brukt for variasjonene observert i praksis for hver av 
sekundæregenskapene. En endring fra indeks «1» til indeks «2» tilsier at det er nødvendig å utføre 
ytterligere prøving,

2.11.  «tilgjengelig areal av en frontrute» den minste rektangulære glassflaten som det kan produseres en frontrute 
av,

2.12.  «frontrutens helningsvinkel» vinkelen som dannes av en vertikal linje og en rett linje som går gjennom 
øverste og nederste kant av frontruten, der begge linjene ligger i et vertikalt plan langs traktorens 
lengdeakse,

2.12.1.  helningsvinkelen måles på en ulastet traktor som står på et flatt underlag,

2.12.2.  traktorer som er utstyrt med hydropneumatisk, hydraulisk eller pneumatisk fjæring, eller som har en 
innretning for automatisk regulering av bakkeklaring i forhold til last, prøves under normale driftsforhold 
etter produsentens spesifikasjoner,

2.13.  «segmenthøyde, h» den største avstanden, målt omtrent rettvinklet mot glassruten, som skiller innsiden av 
ruten fra et plan som går gjennom ytterkantene på ruten (se vedlegg III N figur 1),

2.14.  «type glassrute» en glassrute som definert i nr. 2.1-2.4 som ikke skiller seg vesentlig fra særlig primær- og 
sekundæregenskaper nevnt i vedlegg III D-III L,

2.14.1.  selv om en endring i primæregenskaper innebærer at produktet er av en annen type, kan det i enkelte 
tilfeller når form eller mål endres, godtas at et komplett sett med prøvinger ikke gjennomføres. For visse 
prøvinger foreskrevet i de enkelte vedleggene, kan glassruter settes sammen i grupper dersom det er helt 
klart at de har samme primæregenskaper,

2.14.2.  glassruter der forskjellene gjelder bare sekundæregenskaper, kan anses som å tilhøre samme type; det 
kan imidlertid utføres visse prøvinger på eksemplarer av slike ruter dersom gjennomføringen av disse 
prøvingene er eksplisitt nevnt i prøvingsvilkårene,

2.15.  «krumning, r» den tilnærmede verdien for den minste bueradien til en frontrute målt i området med størst 
krumning.

3.  SØKNAD OM TYPEGODKJENNING AV DELER

3.1.  Søknad om EF-typegodkjenning av deler for en type glassrute skal innleveres av produsenten av 
sikkerhetsglassruten eller av en representant med behørig fullmakt, for hver type sikkerhetsglass. Søknaden 
kan sendes inn bare i én medlemsstat.

3.2.  For hver type sikkerhetsglass skal det med søknaden følge tre eksemplarer av dokumentene nevnt nedenfor, 
med følgende opplysninger:

3.2.1.  en teknisk beskrivelse som omfatter alle primær- og sekundæregenskaper, og

3.2.1.1.  når det gjelder andre glassruter enn frontruter, tegninger i A4-format eller mindre, eller brettet til dette 
formatet, som viser:

– den største flaten,

– den minste vinkelen mellom to av glassrutens tilstøtende sider, og

– eventuelt største segmenthøyde,
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3.2.1.2.  når det gjelder frontruter:

3.2.1.2.1.  en liste over frontrutemodellene det søkes om typegodkjenning av deler for, med navn på traktorprodusentene 
og traktortype(r),

3.2.1.2.2.  tegninger i målestokken 1:10 og diagrammer som viser frontrutene og hvordan de er montert på traktoren, 
i tilstrekkelig detalj til at de viser:

3.2.1.2.2.1.  plasseringen av frontruten i forhold til R-punktet definert i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/2/EF(14),

3.2.1.2.2.2.  helningsvinkelen til frontruten,

3.2.1.2.2.3.  plasseringen til og størrelsen på sonen der optiske egenskaper skal kontrolleres, og, om nødvendig, 
området der differensialherding er gjennomført,

3.2.1.2.2.4.  frontrutens tilgjengelige areal,

3.2.1.2.2.5.  frontrutens største segmenthøyde, og

3.2.1.2.2.6.  frontrutens krumning (bare for gruppering av frontruter),

3.2.1.3.  når det gjelder dobbelt glass, tegninger i A4-format eller mindre, eller brettet til dette formatet, som i 
tillegg til opplysningene nevnt i nr. 3.2.1.1, viser:

– typen for hver glassrute i sammensetningen,

– sammenføyningstypen (organisk, glass-glass eller glass-metall),

– den nominelle avstanden mellom de to glassrutene.

3.3.  I tillegg skal søkeren levere inn et tilstrekkelig antall prøvelegemer og prøver på ferdige glassruter av de 
aktuelle modellene, og antallet skal om nødvendig avtales med den tekniske instansen som er ansvarlig for 
å foreta prøvingene.

3.4.  Vedkommende myndighet skal kontrollere at det finnes tilfredsstillende ordninger som sikrer effektiv 
kontroll av produksjonssamsvar, før typegodkjenning gis.

4.  MERKING

4.1.  Alt sikkerhetsglass, herunder prøver og prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, skal 
være påført produsentens handelsnavn eller varemerke. Merket skal være lett leselig og ikke kunne fjernes.

5.  TYPEGODKJENNING AV DELER

5.1.  Dersom prøvene som er innlevert til typegodkjenning av deler, oppfyller kravene i nr. 5-7 nedenfor, gis det 
typegodkjenning av de aktuelle typene av sikkerhetsglass.

5.2.  Et typegodkjenningsnummer for deler tildeles hver type som definert i vedlegg III E, III G, III K og III L, 
eller når det gjelder frontruter, hver godkjente gruppe. De to første sifrene (for tiden 00 for direktiv 89/173/
EØF i dets opprinnelige form) angir endringsserien som omfatter de siste større tekniske endringene 
av direktiv 89/173/EØF, som erstattes av dette direktiv på det tidspunktet godkjenningen ble gitt. En 
medlemsstat kan ikke gi det samme nummeret til en annen type eller gruppe av sikkerhetsglassruter.

(14) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/2/EF av 15. januar 2008 om synsfelt og vindusviskere for jordbruks- og skogbrukstraktorer 
med hjul (kodifisert utgave) (EUT L 24 av 29.1.2008, s. 30).
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5.3.  Typegodkjenning av deler, utvidelse av typegodkjenning av deler eller nektelse av typegodkjenning av 
deler for en type sikkerhetsglassrute i henhold til dette direktiv, skal meddeles medlemsstatene ved hjelp 
av et skjema som er i samsvar med mønsteret i vedlegg III B til dette direktiv og tilleggene til vedlegget.

5.3.1.  Når det gjelder frontruter, skal et dokument med oversikt over hver frontrutemodell i den godkjente 
gruppen legges ved meldingen om EF-typegodkjenning av deler, sammen med gruppens egenskaper i 
samsvar med tillegg 8 til vedlegg III B.

5.4.  I tillegg til merkingen angitt i nr. 4.1, skal et EF-typegodkjenningsmerke for deler festes godt synlig på 
alle ruter av sikkerhetsglass og  dobbelt glass som er i samsvar med en type som er godkjent i henhold til 
dette direktiv. Et særlig typegodkjenningsmerke for deler knyttet til hver enkelt rute i en enhet med dobbelt 
glass, kan også påsettes.

 Dette typegodkjenningsmerket for deler består av:

5.4.1.  et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret til den staten som har gitt 
godkjenningen(15),

5.4.2.  typegodkjenningsnummeret for deler til høyre for rektangelet angitt i nr. 5.4.1.

5.5.  Følgende symboler skal i tillegg festes i nærheten av det ovennevnte EF-typegodkjenningsmerket:

5.5.1.  når det gjelder en frontrute:

 I: for herdet glass (I/P dersom belagt) (2),

 II: for vanlig laminert glass (II/P dersom belagt) (2),

 III: for forsterket laminert glass (III/P dersom belagt) (2),

 IV: for pleksiglass,

5.5.2. V: for andre glassruter enn frontruter, som omfattes av bestemmelsene i nr. 9.1.4.2 i vedlegg III C,

5.5.3. VI: for enheter med dobbelt glass,

5.5.4. T : for frontruter som oppfyller kravene til andre glassruter enn frontruter, med unntak av dem 
som omfattes av bestemmelsene i nr. 9.1.4.2 i vedlegg III C (glassruter med en regulær 
lystransmisjonsfaktor på under 70 %). Når det gjelder frontruter som oppfyller kravene til andre 
glassruter enn frontruter, kan symbolet «T» brukes bare etter at slagprøving med hodevekt, definert 
i nr. 3.3.2 i vedlegg III G, er utført med en fallhøyde på 4,0 m + 25/ – 0 mm.

5.6. EF-typegodkjenningsmerket for deler og symbolet skal være lett leselig og ikke kunne fjernes.

5.7. Tillegget til dette vedlegget gir eksempler på EF-typegodkjenningsmerker for deler.

6. GENERELLE KRAV

6.1. Alle glassruter, særlig de som er beregnet til framstilling av frontruter, skal være av en slik kvalitet at 
risikoen for personskade ved knusing reduseres så mye som mulig. Glasset skal være tilstrekkelig bestandig 
mot skader som kan oppstå i normal trafikk, mot ulike atmosfæriske forhold og temperaturforhold, samt 
mot kjemiske agenser, forbrenning og slitasje.

6.2. Sikkerhetsglass skal dessuten være tilstrekkelig gjennomsiktig, ikke gi merkbare  forvrengninger av 
gjenstander sett gjennom frontruten og ikke føre til forveksling av farger som brukes på trafikkskilt og 
signallys. Dersom en frontrute knuses, skal føreren fortsatt kunne se veien tydelig nok til at traktoren kan 
bremses og stanses på en sikker måte.

(15) 1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italia, 4 for Nederland, 5 for Sverige, 6 for Belgia, 7 for Ungarn, 8 for Den tsjekkiske republikk, 
9 for Spania, 11 for Det forente kongerike, 12 for Østerrike, 13 for Luxembourg, 17 for Finland, 18 for Danmark, 19 for Romania, 
20 for Polen, 21 for Portugal, 23 for Hellas, 24 for Irland, 26 for Slovenia, 27 for Slovakia, 29 for Estland, 32 for Latvia, 34 for 
Litauen, 49 for Kypros og 50 for Malta.

(2) Som definert i nr. 2.3.
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7. SÆRLIGE KRAV

 Alle typer sikkerhetsglass skal, avhengig av hvilken kategori de tilhører, oppfylle følgende særlige krav:

7.1 for frontruter av herdet glass, kravene i vedlegg III D,

7.2 for frontruter av ensartet herdet glass som ikke er frontruter, kravene i vedlegg III E,

7.3 for frontruter av vanlig laminert glass, kravene i vedlegg III F,

7.4 for frontruter av vanlig laminert glass som ikke er frontruter, kravene i vedlegg III G,

7.5 for frontruter av forsterket laminert glass, kravene i vedlegg III H,

7.6 for ruter av sikkerhetsglass belagt med plastmateriale , kravene i vedlegg III I i tillegg til de relevante 
kravene oppført ovenfor,

7.7 for frontruter av pleksiglass, kravene i vedlegg III J,

7.8 for frontruter av pleksiglass som ikke er frontruter, kravene i vedlegg III K,

7.9 for enheter av dobbelt glass, kravene i vedlegg III L,

8. PRØVINGER

8.1. Følgende prøvinger er påkrevd:

8.1.1. Fragmentering

 Hensikten med denne prøvingen er:

8.1.1.1. å kontrollere at fragmenter og splinter som oppstår ved knusing av en glassrute, er av en slik type at 
risikoen for skade er minst mulig, og

8.1.1.2 for frontruter, å kontrollere gjenværende sikt etter knusing.

8.1.2. Mekanisk motstandsevne

8.1.2.1. Slagprøving med kule

 Prøvingen har to varianter, en med en kule på 227 g, og den andre med en kule på 2260 g.

8.1.2.1.1. Prøving med kule på 227 g: hensikten med denne prøvingen er å vurdere mellomlagets adhesjon i laminert 
glass og den mekaniske motstandsevnen til ensartet herdet glass.

8.1.2.1.2. Prøving med kule på 2260 g: hensikten med denne prøvingen er å vurdere det laminerte glassets evne til å 
hindre gjennomslag.

8.1.2.2. Slagprøving med hodevekt

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere om en glassrute oppfyller kravene med hensyn til 
begrensning av skader dersom hodet støter mot frontruten, eller mot ruter av laminert glass eller av 
pleksiglass som ikke er frontruter, og mot enheter av dobbelt glass som brukes som sidevinduer.

8.1.3. Miljømessige egenskaper

8.1.3.1. Slitasjeprøving

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om sikkerhetsglassrutens slitasjebestandighet overstiger en 
fastsatt verdi.



Nr. 64/32 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

8.1.3.2.  Prøving ved høy temperatur

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere at det ikke oppstår bobler eller andre defekter i mellomlaget 
til en rute av laminert glass eller pleksiglass når ruten utsettes for høy temperatur over et lengre tidsrom.

8.1.3.3. Prøving av bestandighet mot stråling

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om lystransmisjonen i ruter av laminert glass, pleksiglass eller 
plastbelagt glass som utsettes for stråling over et lengre tidsrom, blir vesentlig redusert eller om glasset blir 
vesentlig misfarget.

8.1.3.4. Prøving av bestandighet mot fuktighet

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om en rute av laminert glass, pleksiglass eller plastbelagt glass 
tåler å bli utsatt for luftfuktighet over et lengre tidsrom uten vesentlig forringelse.

8.1.3.5. Bestandighet mot temperatursvingninger

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om plastmateriale brukt i sikkerhetsglass som definert i nr. 2.3 
og 2.4, tåler å bli utsatt for ekstreme temperaturer over et lengre tidsrom uten vesentlig forringelse.

8.1.4. Optiske egenskaper

8.1.4.1. Lystransmisjonsprøving

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om sikkerhetsglassrutenes regulære lystransmisjon overstiger 
en fastsatt verdi.

8.1.4.2. Prøving av optiske feil

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere at forvrengningen av gjenstander sett gjennom frontruten 
er slik at det ikke virker forstyrrende på føreren.

8.1.4.3. Prøving av sekundærbildeseparasjon

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere at vinkelendringen i sekundærbildet i forhold til 
primærbildet, ikke overstiger en fastsatt verdi.

8.1.4.4. Fargeidentifiseringsprøving

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere at det ikke er fare for forveksling av farger sett gjennom 
frontruten.

8.1.5. Brannteknings prøving

 Hensikten med denne prøvingen er å kontrollere om innsiden av en sikkerhetsglassrute som definert i nr. 
2.3 og 2.4, har tilstrekkelig lav forbrenningshastighet.

8.1.6. Bestandighet mot kjemiske agenser

 Hensikten med denne prøvingen er å fastslå om innsiden av en sikkerhetsglassrute som definert i nr. 2.3 
og 2.4, tåler å bli utsatt for kjemikalier som kan finnes eller brukes i traktoren (f.eks. rengjøringsmidler), 
uten at ruten forringes.
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8.2. Prøving fastsatt for de kategoriene av glassruter som er definert i nr. 2.1-2.4

8.2.1. Ruter av sikkerhetsglass skal gjennomgå prøvingene oppført i tabellen nedenfor:

Frontruter Andre glassruter enn frontruter

Herdet glass Vanlig laminert 
glass

Forsterket  
laminert glass

Pleksi-
glass Herdet 

glass
Laminert 

glass
Pleksi-
glass

I I/P II II/P III III/P IV

Fragmentering: D/2 D/2 — — H/4 H/4 — E/2 — —

Mekanisk 
motstandsevne:

kule på 227 g: — — F/4.3. F/4.3. F/4.3. F/4.3. F/4.3. E/3.1. G/4 G/4

kule på 2260 g: — — F/4.2. F/4.2. F/4.2. F/4.2. — — — —

Slagprøving 
med hode- 
vekt (1)

D/3 D/3 F/3 F/3 F/3 F/3 J/3 — G/3 (3) K/3 (3)

Slitasje:

utside — — F/5.1. F/5.1. F/5.1. F/5.1. F/5.1. — F/5.1. F/5.1.

innside — I/2 — I/2 — I/2 I/2 I/2 (2) I/2 (2) I/2

Høy temperatur — — C/5 C/5 C/5 C/5 C/5 — C/5 C/5

Stråling — C/6 C/6 C/6 C/6 C/6 C/6 — C/6 C/6

Fuktighet — C/7 C/7 C/7 C/7 C/7 C/7 C/7 (2) C/7 C/7

Lystransmisjon C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1. C/9.1.

Optisk feil C/9.2. C/9.2. C/9.2. C/9.2. C/9.2. C/9.2. C/9.2. — — —

Sekundærbilde C/9.3. C/9.3. C/9.3. C/9.3. C/9.3. C/9.3. C/9.3. — — —

Fargeidentifi-
sering

C/9.4. C/9.4. C/9.4. C/9.4. C/9.4. C/9.4. C/9.4. — — —

Bestandighet 
mot tempera-
tursvingninger

— C/8 — C/8 — C/8 C/8 C/8 (2) C/8 (2) C/8

Brannmotstand — C/10 — C/10 — C/10 C/10 C/10 (2) C/10 (2) C/10

Bestandighet 
mot kjemiske 
agenser

— C/11 — C/11 — C/11 C/11 C/11 (2) C/11 (2) C/11

(1) Slik prøving skal dessuten utføres på enheter av dobbelt glass i henhold til nr. 3 i vedlegg III L.
(2) Dersom innsiden er belagt med plastmateriale. 
(3) Denne prøvingen skal utføres med en fallhøyde på 4 m + 25/ – 0 mm i stedet for 1,5 m + 25/ – 0 mm når rutene 

brukes til frontruter på traktor.

NB: En referanse som for eksempel K/3 i tabellen, viser til vedlegg III K nr. 3, der den aktuelle prøvingen er beskrevet 
og kravene til godkjenning er angitt

8.2.2. En rute av sikkerhetsglass gis typegodkjenning av deler dersom den oppfyller alle kravene som er fastsatt 
i de relevante bestemmelsene nevnt i tabellen ovenfor.

9. ENDRING ELLER UTVIDELSE AV GODKJENNING AV EN TYPE SIKKERHETSGLASSRUTE

9,1. Alle endringer av en type sikkerhetsglassrute, eller, når det gjelder frontruter, alle tilføyelser av frontruter 
til en gruppe, skal meldes til den forvaltningsinstansen som godkjente denne typen sikkerhetsglassrute. 
Instansen kan deretter enten:
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9.1.1. anse at de endringene som er gjort, med liten sannsynlighet vil ha noen negativ virkning, og når det gjelder 
frontruter, at den nye typen hører inn under en godkjent gruppe frontruter, og at sikkerhetsglassruten i alle 
tilfeller oppfyller kravene, eller

9.1.2 kreve en ny prøvingsrapport fra den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta prøvingene.

9.2. Melding

9.2.1. Bekreftelse, nektelse eller utvidelse av typegodkjenning av deler, skal meldes til medlemsstatene etter 
framgangsmåten fastsatt i nr. 5.3.

9.2.2. Vedkommende myndighet som har gitt en utvidelse av en typegodkjenning av deler, skal sette et 
serienummer på hver melding som gjelder utvidelsen.

10. PRODUKSJONSSAMSVAR

10.1. Sikkerhetsglass som er gitt typegodkjenning i henhold til dette og påfølgende vedlegg, skal produseres i 
samsvar med den godkjente typen og oppfylle kravene fastsatt i nr. 6, 7 og 8.

10.2. Det skal gjennomføres faste kontroller av produksjonen for å kontrollere at kravene i nr. 10.1 er oppfylt.

10.3. Innehaveren av typegodkjenningen av deler skal særlig:

10.3.1. sikre at det foreligger framgangsmåter for kvalitetskontroll av produktene,

10.3.2. ha tilgang til det utstyret som er nødvendig for samsvarskontroll av hver godkjente type,

10.3.3. registrere data fra prøvingsresultatene og sikre at de tilhørende dokumentene(17) er tilgjengelige i et 
tidsrom som skal fastsettes etter avtale med forvaltningsinstansen,

10.3.4. analysere resultatene av hver prøvingstype for å kontrollere og sikre at produktet har stabile egenskaper, 
idet det tas hensyn til tillatte variasjoner i industriproduksjonen,

10.3.5. sikre at minst én av prøvingene fastsatt i vedlegg III O, blir utført på hver produkttype, og

10.3.6. sikre at enhver prøve eller ethvert prøvelegeme som ikke er i samsvar med den aktuelle prøvingstypen, 
følges av ny prøvetaking og ny prøving.

 Alle nødvendige tiltak skal treffes for å gjenopprette samsvar med den aktuelle produksjonen.

10.4. Vedkommende myndighet kan når som helst kontrollere metodene for samsvarskontroll som gjelder for 
hver produksjonsenhet (se nr. 1.3 i vedlegg III O).

10.4.1. Ved hver inspeksjon skal prøvingsdataene og produksjonsoversiktene framlegges for inspektøren.

10.4.2. Inspektøren kan ta stikkprøver som skal prøves i produsentens laboratorium. Det minste antallet stikkprøver 
kan bestemmes på bakgrunn av resultatene av produsentens egne kontroller.

10.4.3. Dersom kvalitetsstandarden synes utilfredsstillende, eller dersom det synes nødvendig å kontrollere 
gyldigheten av prøving som er utført i henhold til nr. 10.4.2, kan inspektøren velge ut prøver som skal 
sendes til den tekniske instansen som har foretatt EF-typegodkjenningsprøvingen av deler.

10.4.4. Vedkommende myndighet kan utføre enhver prøving som er foreskrevet i dette direktiv.

10.4.5. Den vanlige hyppigheten er to inspeksjoner per år. Dersom det konstateres utilfredsstillende resultater 
under noen av disse inspeksjonene, skal vedkommende myndighet sikre at alle nødvendige tiltak treffes 
for å gjenopprette produksjonssamsvar så raskt som mulig.

(17) Resultater av fragmenteringsprøving skal registreres også når fotografier ikke kreves.
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11. SANKSJONER I FORBINDELSE MED MANGLENDE PRODUKSJONSSAMSVAR

11.1. Typegodkjenning av deler som er gitt for en type sikkerhetsglassrute i henhold til dette direktiv, kan 
tilbakekalles dersom kravet fastsatt i nr. 10.1, ikke er oppfylt.

11.2. Dersom en medlemsstat tilbakekaller en godkjenning som den tidligere har gitt, skal den straks underrette 
de andre medlemsstatene om dette ved å sende en kopi av typegodkjenningsdokumentet for deler 
med «TYPEGODKJENNING AV DELER TILBAKEKALT» påført med store bokstaver nederst på 
dokumentet, og deretter underskrevet og datert.

12. PRODUKSJONEN ENDELIG OPPHØRT

 Dersom innehaveren av typegodkjenningen av deler varig stanser produksjonen av en type sikkerhets-
glassrute som er godkjent i henhold til dette direktiv, skal vedkommende underrette myndigheten som gav 
godkjenningen, om dette. Denne myndigheten skal deretter underrette de andre medlemsstatene om dette 
ved å sende en kopi av typegodkjenningsmeldingen for deler i samsvar med mønsteret vist i vedlegg III B.

13. NAVN OG ADRESSER TIL DE TEKNISKE INSTANSENE SOM ER ANSVARLIGE FOR Å FORETA 
TYPEGODKJENNINGSPRØVING AV DELER, OG TIL DE FORVALTNINGSINSTANSENE SOM 
GIR SLIK GODKJENNING

 Hver medlemsstat skal underrette de andre medlemsstatene og Kommisjonen om navnene og 
adressene til de tekniske instansene som er ansvarlige for å foreta typegodkjenningsprøving av 
deler, og til forvaltningsinstansene som gir EF-typegodkjenning av deler, som skal få tilsendt 
typegodkjenningsdokumentet for deler og dokumentene som angir nektelse eller tilbakekalling av 
typegodkjenning av deler utstedt i de andre medlemsstatene.
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Tillegg

EKSEMPLER PÅ TYPEGODKJENNINGSMERKER FOR DELER

(Se nr. 5.5 i vedlegg III A)

Frontruter av herdet glass:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av herdet glass, viser det at den aktuelle 
delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

Frontruter av herdet glass belagt med plastmateriale:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av herdet glass belagt med plastmateriale, 
viser det at den aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 
001247.

Frontruter av vanlig laminert glass:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av vanlig laminert glass, viser det at den 
aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

Frontruter av vanlig laminert glass belagt med plastmateriale:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av vanlig laminert glass belagt 
med plastmateriale, viser det at den aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under 
typegodkjenningsnummer 001247.
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Frontruter av forsterket laminert glass:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av forsterket laminert glass, viser det at den 
aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

Frontruter av pleksiglass:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en frontrute av pleksiglass, viser det at den aktuelle delen 
er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

Andre glassruter enn frontruter med en regulær lystransmisjonsfaktor på under 70 %:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en annen glassrute enn en frontrute, som kravene i nr. 
9.1.4.2 i vedlegg III C får anvendelse på, viser det at den aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette 
direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

Enheter av dobbelt glass med en regulær lystransmisjonsfaktor på under 70 %:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en enhet av dobbelt glass, viser det at den aktuelle delen 
er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.
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Andre glassruter enn frontruter som skal brukes som frontruter på traktorer:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en glassrute, viser det at den aktuelle delen som er tenkt 
brukt som frontrute på en traktor, er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette direktiv under typegodkjenningsnummer 
001247.

Andre glassruter enn frontruter med en regulær lystransmisjonsfaktor på 70 % eller over:

Når typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er festet til en annen glassrute enn en frontrute, som kravene i nr. 
9.1.4.1 i vedlegg III C får anvendelse på, viser det at den aktuelle delen er godkjent i Frankrike (e 2) i henhold til dette 
direktiv under typegodkjenningsnummer 001247.

________



22.10.2015 Nr. 64/39EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG III B

 Myndighetens navn

(Største format: A4 (210 × 297 mm))

Melding om:

– EF-typegodkjenning av deler

– nektelse av EF-typegodkjenning av deler

– utvidelse av EF-typegodkjenning av deler

– tilbakekalling av EF-typegodkjenning av deler (18) for en type sikkerhetsglassrute i henhold til direktiv  
2009/144/EF

EF-typegodkjenningsnummer for deler: .  ................................................... Utvidelse nummer: .....................................

1. Kategori av sikkerhetsglassrute:
 

 ....................................................................................................................................................................................

2. Beskrivelse av glassruten (se tillegg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (18)) og, når det gjelder frontruter, listen i samsvar med 
tillegg 8:

 
 ....................................................................................................................................................................................

 
 ....................................................................................................................................................................................

3. Varemerke eller handelsnavn:
 

 ....................................................................................................................................................................................

4. Produsentens navn og adresse:
 

 ....................................................................................................................................................................................
 

 ....................................................................................................................................................................................

5. Navn og adresse til produsentens eventuelle representant:
 

 ....................................................................................................................................................................................

6. Innlevert til typegodkjenning av deler den:
 

 ....................................................................................................................................................................................

7. Teknisk instans ansvarlig for typegodkjenningsprøvingene av deler:
 

 ....................................................................................................................................................................................

8. Prøvingsrapportens dato:
 

 ....................................................................................................................................................................................

9. Prøvingsrapportens nummer:
 

 ....................................................................................................................................................................................

10. Typegodkjenning av deler gitt/nektet/utvidet/tilbakekalt(18):
 

 ....................................................................................................................................................................................
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11. Begrunnelse for å utvide typegodkjenningen:

 
 ....................................................................................................................................................................................

 
 ....................................................................................................................................................................................

 
 ....................................................................................................................................................................................

12. Merknader:

 
 ....................................................................................................................................................................................

 
 ....................................................................................................................................................................................

 
 ....................................................................................................................................................................................

13. Sted: . ...........................................................................................

14. Dato: . ...........................................................................................

15. Underskrift: . ................................................................................

16. En liste over saksdokumentene som er levert typegodkjenningsmyndigheten, og som utleveres på anmodning, er 
vedlagt.

(18) Stryk det som ikke passer.
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Tillegg 1

FRONTRUTER AV HERDET GLASS

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III D eller III I)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .  ....................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Formkategori: . ............................................................................................................................................................

– Tykkelseskategori: . ....................................................................................................................................................

– Nominell tykkelse på frontruten:. . .............................................................................................................................

– Art og type plastbelegg: . ............................................................................................................................................

– Tykkelse på plastbelegg: . ...........................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):

– Farge på glasset: . ........................................................................................................................................................

– Farge på plastbelegg: . ................................................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei): ...........................................................................................................................................

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei): ........................................................................................................................

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 2

RUTER AV ENSARTET HERDET GLASS SOM IKKE ER FRONTRUTER

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III E eller III I)

Typegodkjenningsnummer for deler: .  ........................................................ Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Andre enn frontruter (ja/nei):

– Frontrute for traktor(er): . ...........................................................................................................................................

– Formkategori: . ............................................................................................................................................................

– Herdingsprosess: . . .....................................................................................................................................................

– Tykkelseskategori: . ....................................................................................................................................................

– Art og type plastbelegg: . ............................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass): . ................................................................................................

– Farge på glasset: . ........................................................................................................................................................

– Farge på plastbelegg: . ................................................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei):

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei):

Godkjente kriterier

– Største areal (flatt glass):  ............................................................................................................................................

– Minste vinkel:  ............................................................................................................................................................

– Største tilgjengelige areal (krumt glass):  ...................................................................................................................

– Største segmenthøyde:  ...............................................................................................................................................

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: eventuelt liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 3

FRONTRUTER AV LAMINERT GLASS

(vanlig, forsterket eller plastbelagt)

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III F, III H eller III I)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .......................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Antall lag med glass: ...................................................................................................................................................

– Antall mellomlag: .......................................................................................................................................................

– Nominell tykkelse på frontruten:. ...............................................................................................................................

– Nominell tykkelse på mellomlag:. ..............................................................................................................................

– Spesialbehandling av glasset: .....................................................................................................................................

– Art og type mellomlag: ...............................................................................................................................................

– Art og type plastbelegg: ..............................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass): ..................................................................................................

– Farge på glasset (fargeløst/tonet): ...............................................................................................................................

– Farge på plastbelegg (helt/delvis): ..............................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei):

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei):

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 4

RUTER AV LAMINERT GLASS SOM IKKE ER FRONTRUTER

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III G eller III I)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .......................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Andre enn frontruter (ja/nei):

– Frontrute for traktor(er):  ............................................................................................................................................

– Antall lag med glass:  ..................................................................................................................................................

– Antall mellomlag:  ......................................................................................................................................................

– Tykkelseskategori:  .....................................................................................................................................................

– Nominell tykkelse på mellomlag:.  .............................................................................................................................

– Spesialbehandling av glasset:  ....................................................................................................................................

– Art og type mellomlag:  ..............................................................................................................................................

– Art og type plastbelegg:  .............................................................................................................................................

– Tykkelse på plastbelegg:  ............................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):  .................................................................................................

– Farge på mellomlag (helt/delvis):  ..............................................................................................................................

– Farge på glasset:  .........................................................................................................................................................

– Farge på plastbelegg:  .................................................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei):

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei):

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: eventuelt liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 5

FRONTRUTER AV PLEKSIGLASS

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III J)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .......................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Formkategori:  .............................................................................................................................................................

– Antall lag med plast:  ..................................................................................................................................................

– Nominell tykkelse på glasset:  ....................................................................................................................................

– Behandling av glasset (ja/nei):

– Nominell tykkelse på frontruten:.  ..............................................................................................................................

– Nominell tykkelse på plastlag som fungerer som mellomlag:  ...................................................................................

– Art og type plastlag som fungerer som mellomlag:  ...................................................................................................

– Art og type utvendig plastlag:  ....................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):  .................................................................................................

– Farge på glasset:  .........................................................................................................................................................

– Farge på plastlag (helt/delvis):  ...................................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei):

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei):

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 6

RUTER AV PLEKSIGLASS SOM IKKE ER FRONTRUTER

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III K)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .......................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Andre enn frontruter (ja/nei):

– Frontrute for traktor(er):  ............................................................................................................................................

– Antall lag med plast:  ..................................................................................................................................................

– Tykkelse på glassdelen: ..............................................................................................................................................

– Behandling av glassdelen (ja/nei):

– Nominell tykkelse på ruten:  .......................................................................................................................................

– Nominell tykkelse på plastlag som fungerer som mellomlag:  ...................................................................................

– Art og type plastlag som fungerer som mellomlag:  ...................................................................................................

– Art og type utvendig plastlag:  ....................................................................................................................................

Sekundæregenskaper

– Materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass):  .................................................................................................

– Farge på glasset (fargeløst/tonet):  ..............................................................................................................................

– Farge på plastlag (helt/delvis):  ...................................................................................................................................

– Innebygde ledere (ja/nei):

– Innebygde antiblendingsbånd (ja/nei):

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Vedlagte dokumenter: eventuelt liste over frontruter (se tillegg 8).
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Tillegg 7

ENHETER AV DOBBELT GLASS

(Primær- og sekundæregenskaper som definert i vedlegg III L)

Typegodkjenningsnummer for deler:  .......................................................... Utvidelse nummer: .....................................

Primæregenskaper

– Sammensetning av enheten av dobbelt glass (symmetrisk/asymmetrisk):  ................................................................

– Nominell tykkelse på mellomrommet:  ......................................................................................................................

– Monteringsmetode:  ....................................................................................................................................................

– Type for hvert glass definert i vedlegg III E, III G. III I, III K:  .................................................................................

Vedlagte dokumenter

Ett skjema for de to rutene i en enhet av symmetrisk dobbelt glass i samsvar med det vedlegget som rutene er prøvd 
eller godkjent i henhold til.

Ett skjema for hver glassrute i en enhet av asymmetrisk dobbelt glass i samsvar med de vedleggene som disse rutene er 
prøvd eller godkjent i henhold til.

Merknader:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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Tillegg 8

LISTE OVER FRONTRUTER – INNHOLD (16)

For hver frontrute som omfattes av denne typegodkjenningen av deler, skal det gis minst følgende opplysninger:

– Traktorprodusent: . ......................................................................................................................................................

– Traktortype:  . ..............................................................................................................................................................

– Tilgjengelig areal (F):  . ..............................................................................................................................................

– Segmenthøyde (h):  . ...................................................................................................................................................

– Krumning (r):  . ...........................................................................................................................................................

– Monteringsvinkel (a):  . ..............................................................................................................................................

– Koordinater for referansepunktet (A, B, C) i forhold til midtpunktet på frontrutens øverste kant:  ..........................

(16) Denne listen skal legges ved tillegg 1, 2 (eventuelt), 3 og 5 til dette vedlegget.
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VEDLEGG III C

Allmenne prøvingsforhold

1. FRAGMENTERINGSPRØVING

1.1. Glassruten som skal prøves, skal ikke være for stramt festet; den kan imidlertid være limt fast på en identisk 
glassrute ved hjelp av tape rundt hele kanten.

1.2. Fragmentering av glasset oppnås ved hjelp av en hammer på ca. 75 g, eller annet utstyr som gir tilsvarende 
resultater. Krumningsradien til anslagsdelen er 0,2 ± 0,05 mm.

1.3. Det skal utføres én prøving ved hvert fastsatte slagpunkt.

1.4. Fragmentene skal undersøkes på fotografisk papir, og eksponeringen skal starte innen ti sekunder etter at 
slaget treffer, og avsluttes innen tre minutter etter. Bare de mørkeste linjene, som representerer det første 
bruddet, skal tas med i vurderingen. Laboratoriet skal oppbevare fotografiske kopier av de oppnådde 
fragmenteringene.

2. SLAGPRØVING MED KULE

2.1. Prøving med kule på 227 g

2.1.1.1. Kule av herdet stål med en masse på 227 ± 2 g og en diameter på ca. 38 mm.

2.1.1.2. Innretning som slipper kulen fritt fra en angitt høyde, eller en innretning som gir kulen en hastighet 
som tilsvarer hastigheten ved fritt fall. Dersom det brukes en innretning som slynger kulen ut, kan 
hastighetstoleransen være ±1 % av hastigheten ved fritt fall.

2.1.1.3. Stativ som vist i figur 1, som består av stålrammer med maskinerte 15 mm brede kanter montert over 
hverandre og belagt med ca. 3 mm tykke og 15 mm brede gummipakninger med en hardhet på 50 IRHD.

 Den nederste rammen ligger på en stålkasse som er ca. 150 mm høy. Prøvelegemet holdes på plass av den 
øverste rammen, som veier ca. 3 kg. Stativet er loddet til en ca. 12 mm tykk stålplate, og mellom stålplaten 
og gulvet ligger en 3 mm tykk gummiplate med en hardhet på 50 IRHD.

 
Figur 1 — Stativ for slagprøving med kule
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2.1.2. Prøvingsforhold

– Temperatur: 20 ± 5 °C.

– Trykk: 860-1 060 mbar.

– Relativ fuktighet: 60 ± 20 %.

3.1.2. Prøvelegeme

 Prøvelegemet skal være et flatt kvadrat med sider på 300 + 10/– 0 mm.

4.1.2. Framgangsmåte

 Kondisjoner prøvelegemet ved den temperaturen som er angitt, i minst fire timer fram til prøvingen skal 
starte.

 Plasser prøvelegemet i stativet (2.1.1.3). Prøvelegemets plan skal være vinkelrett (innenfor 3°) på kulens 
innfallende retning.

 Slagpunktet skal ligge innenfor en radius på 25 mm fra prøvelegemets geometriske midtpunkt når 
fallhøyden er mindre enn 6 m, og innenfor 50 mm fra midtpunktet når fallhøyden er større enn 6 m. Kulen 
skal treffe den siden av prøvelegemet som er sikkerhetsglassrutens utside, når den er montert på kjøretøyet. 
Kulen skal treffe bare én gang.

2.2. Prøving med kule på 2260 g

2.2.1. Utstyr

2.2.1.1. Kule av herdet stål med en masse på 2260 ± 20 g og en diameter på ca. 82 mm.

2.2.1.2. Innretning som slipper kulen fritt fra en angitt høyde, eller en innretning som gir kulen en hastighet 
som tilsvarer hastigheten ved fritt fall. Dersom det brukes en innretning som slynger kulen ut, kan 
hastighetstoleransen være ±1 % av hastigheten ved fritt fall.

2.2.1.3. Stativet som vist i figur 1, og identisk med beskrivelsen i nr. 2.1.1.3.

2.2.2. Prøvingsforhold

– Temperatur: 20 ± 5 °C.

– Trykk: 860-1 060 mbar.

– Relativ fuktighet: 60 ± 20 %.

2.2.3.  Prøvelegeme

 Prøvelegemet skal være et flatt kvadrat med sider på 300 + 10/– 0 mm eller være skåret ut av det flateste 
området på en frontrute eller en annen krum sikkerhetsglassrute.

 Alternativt kan hele frontruten eller en annen krum sikkerhetsglassrute prøves. I et slikt tilfelle må det 
sikres at det blir tilstrekkelig kontakt mellom sikkerhetsglassruten og stativet.

2.2.4.  Framgangsmåte

 Kondisjoner prøvelegemet ved den temperaturen som er angitt, i minst fire timer fram til prøvingen skal 
starte.

 Plasser prøvelegemet i stativet (2.1.1.3). Prøvelegemets plan skal være vinkelrett (innenfor 3°) på kulens 
innfallende retning.

 Når det gjelder ruter av pleksiglass, festes prøvelegemet til stativet med klemmer.

 Slagpunktet skal ligge innenfor en radius på 25 mm fra prøvelegemets geometriske midtpunkt. Kulen skal 
treffe den siden av prøvelegemet som er sikkerhetsglassrutens innside, når den er montert på kjøretøyet. 
Kulen skal treffe bare én gang.
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3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Utstyr

3.1.1. Hodevekt med et kuleformet eller halvkuleformet hode laget av laminert hardved, belagt med utskiftbar 
filt og med eller uten en tverrbjelke av tre. Vekten har et nakkeformet midtstykke mellom selve hodet og 
tverrbjelken og en festestang på den andre siden av tverrbjelken.

 Målene skal være i samsvar med figur 2.

 Utstyrets samlede masse er 10 ± 0,2 kg.

 
Figur 2 — Hodevekt

3.1.2. Innretning som slipper hodevekten fritt fra en angitt høyde, eller en innretning som gir hodevekten en 
hastighet som tilsvarer hastigheten ved fritt fall.

 Dersom det brukes en innretning som slynger hodevekten ut, kan hastighetstoleransen være ±1 % av 
hastigheten ved fritt fall.

3.1.3. Stativ som vist i figur 3, for prøving av flate prøvelegemer. Stativet består av to stålrammer med 
maskinerte 50 mm brede kanter montert over hverandre og belagt med ca. 3 mm tykke og 15 ± 1 mm brede 
gummipakninger med en hardhet på 70 IRHD.

 Den øverste rammen presses mot den underste ved hjelp av minst åtte bolter.

3.2. Prøvingsforhold

3.2.1. Temperatur: 20 ± 5 °C.

3.2.2. Trykk: 860-1 060 mbar.
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3.2.3. Relativ fuktighet: 60 ± 20 %.

Figur 3 – Stativ for slagprøving med hodevekt

 (1) Det minste anbefalte dreiemoment for M 20 er 30 Nm.

3.3. Framgangsmåte

3.3.1. Prøving på et flatt prøvelegeme

 Temperaturen på det flate prøvelegemet, som har en lengde på 1100 + 5/– 2 mm og en bredde på 500 + 
5/– 2 mm, holdes konstant på 20 ± 5 °C i minst fire timer umiddelbart før prøvingen. Fest prøvelegemet i 
stativet (3.1.3); skru boltene så godt til at prøvelegemet ikke beveger seg mer enn 2 mm under prøvingen. 
Prøvelegemets plan skal være tilnærmet vinkelrett på vektens innfallende retning. Slagpunktet skal være 
innenfor 40 mm fra prøvelegemets geometriske midtpunkt på den siden av prøvelegemet som er innsiden 
av sikkerhetsglassruten når den er montert på kjøretøyet. Vekten skal treffe bare én gang.

 Slagflaten på filtdekket skal skiftes ut etter tolv prøver.

3.3.2. Prøving på en komplett frontrute (brukt bare med fallhøyder mindre enn eller lik 1,5 m)

 Plasser frontruten løst på et stativ med et mellomliggende gummibånd som har en hardhet på 70 IRHD, er 
ca. 3 mm tykt og har en kontaktflate rundt hele omkretsen som er ca. 15 mm bred. Stativet består av et stivt 
stykke med en form som tilsvarer fronten på frontruten, slik at hodevekten treffer innsiden. Om nødvendig 
skal frontruten klemmes fast til stativet ved hjelp av egnede innretninger. Stativet skal hvile på et stødig 
underlag med en mellomliggende gummiplate som har en hardhet på 70 IRHD og er 3 mm tykk.

 Overflaten på frontruten skal være tilnærmet vinkelrett på hodevektens innfallende retning.

 Slagpunktet skal være innenfor 40 mm fra frontrutens geometriske midtpunkt på den siden av frontruten 
som er innsiden av sikkerhetsglassruten når den er montert på kjøretøyet. Vekten skal treffe bare én gang.

 Slagflaten på filtdekket skal skiftes ut etter tolv prøver.
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4. SLITASJEPRØVING

4.1. Utstyr

4.1.1. Slipeinnretning(20) som skissert i figur 4, og som består av:

— en horisontal dreieskive med midtklemme, som dreier mot urviserens retning med 65-75 o/min, og to 
belastede parallelle stenger som hver er utstyrt med et spesielt slipehjul som dreier fritt på en horisontal 
aksel med kulelager; hvert hjul hviler på prøvelegemet med et trykk fra en masse på 500 g.

 

Figur 4 — Skisse av slipeinnretning

— Slipeinnretningens dreieskive må rotere jevnt, i hovedsak på ett plan (avviket fra dette planet skal  
1,6 mm fra dreieskivens omkrets ikke være større enn ±0,05 mm). Hjulene skal være festet på en slik 
måte at de, når de er i kontakt med det roterende prøvelegemet, roterer i motsatt retning og dermed 
trykker og sliper i bueformede linjer over et ringformet område på ca. 30 cm2 to ganger for hver av 
prøvelegemets omdreininger.

4.1.2. Slipehjul(21), 45-50 mm i diameter og 12,5 mm tykke, som består av et spesielt, finkornet slipemateriale 
blandet med middels hard gummimasse. Hjulene skal ha en hardhet på 72 ± 5 IRHD, målt ved fire punkter 
som ligger like langt fra hverandre langs midtlinjen av slipeoverflaten, samtidig som et like stort trykk 
påføres vertikalt langs hjulets diameter; målingene skal tas ti sekunder etter at det er oppnådd maksimalt 
trykk.

 Før bruk skal slipehjulene rotere svært langsomt mot en flat glassplate, for å sikre at overflatene er helt 
jevne.

4.1.3. Lyskilde som består av en glødelampe der glødetråden ligger i et parallellepiped på 1,5 mm × 1,5 mm × 
3 mm. Spenningen som tilføres glødetråden, skal være slik at fargetemperaturen er 2856 K ± 50 K. Denne 
spenningen skal ha en stabilitet på ± 1/1000. Instrumentet som brukes til å kontrollere spenningen, skal 
være tilstrekkelig nøyaktig.

4.1.4. Optisk system som består av en linse med en brennvidde, ƒ, på minst 500 mm, korrigert med hensyn til 
kromatisk aberrasjon. Linsens fulle åpning skal ikke være større enn ƒ/20. Avstanden mellom linsen og 
lyskilden skal justeres for å oppnå en mest mulig parallell lysbunt. En blender settes inn for å begrense 
diameteren på lysbunten til 7 mm ± 1 mm. Blenderen skal plasseres 100 ± 50 mm fra linsen på den siden 
som er lengst fra lyskilden.

(20) En egnet slipeinnretning kan leveres av Teledyne Taber (USA).
(21) Egnede slipehjul kan leveres av Teledyne Taber (USA)
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4.1.5. Utstyr for måling av spredt lys (se figur 5), som består av en fotocelle med en omsluttende kolbe på 200-
250 mm i diameter. Kolben har en inngang og en utgang for lyset. Lysinngangen skal være sirkelformet 
og ha en diameter som er minst to ganger større enn lysbuntens. Kolbens lysutgang skal være utstyrt med 
enten en lysfanger eller refleksjonsmåler etter den framgangsmåten som er beskrevet i nr. 4.4.3 nedenfor. 
Lysfangeren skal absorbere alt lyset når det ikke er satt inn et prøvelegeme i lysbunten.

 Aksen på lysbunten skal gå gjennom midtpunktet av inn- og utgangen. Diameteren, b, på lysutgangen skal 
være lik 2a · tan 4°, der a er diameteren på kolben.

 Fotocellen skal festes på en slik måte at den ikke kan nås av lys som kommer inn direkte fra lysinngangen 
eller fra refleksjonsmåleren.

 Den innvendige overflaten i den omsluttende kolben og refleksjonsmåleren skal ha tilnærmet lik 
refleksjonsfaktor og være matt og ikke-selektiv. Signalet fra fotocellens utgang skal være lineært innenfor 
±2 % i det lysintensitetsområdet som brukes.

 Utstyret skal være utformet slik at det ikke er noe galvanometerutslag når kolben er mørk. Hele utstyret 
skal kontrolleres med jevne mellomrom ved hjelp av kalibreringsstandarder for sikt. Dersom siktmålinger 
gjøres ved hjelp av utstyr eller metoder som avviker fra de ovennevnte, skal resultatene om nødvendig 
korrigeres slik at de samsvarer med resultatene som oppnås med utstyret beskrevet ovenfor.

 

Figur 5 – Siktmåler

4.2. Prøvingsforhold

4.2.1. Temperatur: 20 ± 5 °C.

4.2.2. Trykk: 860-1 060 mbar.

4.2.3. Relativ fuktighet: 60 ± 20 %.

4.3. Prøvelegemer

 Prøvelegemene skal være flate kvadrater med sider på 100 mm, og med begge overflatene hovedsakelig 
plane og parallelle, om nødvendig med et monteringshull på 6,4 + 0,2/– 0 mm i diameter boret gjennom 
midten.

4.4. Framgangsmåte

 Slitasjeprøvingen skal utføres på den siden av prøvelegemet som blir utsiden av sikkerhetsglassruten når 
denne er montert på kjøretøyet, og også på innsiden når prøvelegemet er en plastbelagt glassrute.
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4.4.1. Umiddelbart før og etter slipingen skal prøvelegemene rengjøres på følgende måte:

a) tørk av med en klut under rent, rennende vann,

b) skyll med destillert eller demineralisert vann,

c) blås tørt med oksygen eller nitrogen,

d) fjern eventuelle rester av vann forsiktig med en fuktig klut. Tørk om nødvendig av ved å klemme 
legemet forsiktig mellom to kluter.

 Unngå enhver behandling med ultralydutstyr. Etter rengjøring må bare kantene av prøvelegemet berøres, og 
det må oppbevares på en slik måte overflatene ikke skades eller forurenses.

4.4.2. Kondisjoner prøvelegemene i minst 48 timer ved en temperatur på 20 ± 5 °C og en relativ fuktighet på 60 
± 20 %.

4.4.3. Plasser straks prøvelegemet mot lysinngangen i den omsluttende kolben. Vinkelen mellom normalen (den 
rette vinkelen) på prøvelegemets overflate og lysbuntens akse skal ikke være større enn 8°.

 Det skal gjøres fire målinger som vist i følgende tabell:

Måling Med prøvelegeme Med lysfanger Med 
refleksjonsmåler Representert mengde

T1 Nei Nei Ja Innfallende lys

T2 Ja Nei Ja Samlet lystransmisjon fra prøvelegemet

T3 Nei Ja Nei Lys spredt av utstyret

T4 Ja Ja Nei Lys spredt av utstyret og prøvelegemet

 Gjenta måling T1, T2, T3 og T4 med prøvelegemet i andre angitte posisjoner for å bestemme ensartetheten.

 Beregn den samlede transmisjonsfaktoren Tt = T2/T1.

 Beregn den diffuse transmisjonsfaktoren Td slik:

 Td = (T4 – T3(T2/T1))/T1

 Beregn spredt redusert sikt, lys eller begge deler i prosent slik:

 (Td/Tt) × 100 %

 Mål sikten for prøvelegemet før sliping på minst fire punkter i det uslipte området, med like stor avstand 
mellom punktene, i henhold til formelen ovenfor. Beregn gjennomsnittsresultatet for hvert prøvelegeme. I 
stedet for å ta fire målinger kan gjennomsnittsverdien finnes ved å rotere prøvelegemet jevnt med 3 o/sek. 
eller mer.

 Utfør tre prøvinger av samme type for hver sikkerhetsglassrute. Bruk redusert sikt som et mål på slitasjen 
under overflaten etter at slitasjeprøvingen har vært utført på prøvelegemet.

 Mål lyset som er spredt av det slipte sporet på minst fire punkter langs sporet, med like stor avstand mellom 
punktene, i henhold til formelen ovenfor. Beregn gjennomsnittsresultatet for hvert prøvelegeme. I stedet for 
å ta fire målinger kan gjennomsnittsverdien finnes ved å rotere prøvelegemet jevnt med 3 o/sek. eller mer.

4.5. Slitasjeprøving skal utføres bare dersom laboratoriet som utfører prøvingen, finner det nødvendig på 
grunnlag av opplysninger de måtte ha tilgjengelig. Med unntak av materialer av pleksiglass, er det ikke 
nødvendig med ny prøving dersom det har skjedd endringer i tykkelsen på mellomlag eller materialer.

4.6. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.
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5. PRØVING VED HØY TEMPERATUR

5.1. Framgangsmåte

 Varm opp til 100 °C tre prøver eller prøvelegemer på minst 300 mm × 300 mm, tatt av laboratoriet fra tre 
frontruter, eller eventuelt fra tre andre glassruter, og én av sidene skal tilsvare øverste kant av ruten.

 Hold denne temperaturen i to timer, og la deretter prøvene avkjøles til romtemperatur. Dersom begge 
overflatene til sikkerhetsglassruten er av ikke-organisk materiale, kan prøvingen utføres ved at prøven 
senkes vertikalt i kokende vann i et angitt tidsrom, samtidig som det sikres at uønsket varmesjokk ikke 
oppstår. Dersom det er skåret ut prøver fra frontrutene, skal en kant av hver slik prøve være en del av en 
kant på frontruten.

5.2. Problemindekser for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på mellomlaget: 1 2

 Andre sekundæregenskaper er ikke aktuelle.

5.3. Tolking av resultatene

5.3.1. Prøvingen av bestandighet mot høye temperaturer anses å ha gitt et positivt resultat dersom det ikke 
oppstår bobler eller andre mangler mer enn 15 mm fra en uskåren kant, eller 25 mm fra en skåren kant på 
prøvelegemet eller prøven, eller mer enn 10 mm fra eventuelle sprekker som har oppstått under prøvingen.

5.3.2. Et sett med prøvelegemer eller prøver som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som 
tilfredsstillende med hensyn til prøving av bestandighet mot høye temperaturer dersom ett av følgende 
vilkår er oppfylt:

5.3.2.1 alle prøvinger g5ir tilfredsstillende resultater, eller

5.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer eller prøver og gi tilfredsstillende resultater.

6. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT STRÅLING

6.1. Prøvingsmetode

6.1.1. Utstyr

6.1.1.1. Strålekilde som består av en kvikksølvlampe med middels trykk og et ozonfritt kvartsrør montert vertikalt. 
Lampens nominelle mål skal være 360 mm lengde og 9,5 mm diameter. Buens lengde skal være 300 ± 
4 mm. Effekten tilført lampen skal være 750 ± 50 W.

 En hvilken som helst annen strålekilde kan benyttes, såfremt den gir samme virkning som lampen nevnt 
ovenfor. Kontroll av at virkningen av en annen kilde er den samme, kan gjøres ved å sammenligne 
energimengden som frigis når bølgelengden er mellom 300 og 450 nm; alle andre bølgelengder fjernes ved 
hjelp av egnede filtre. Filtrene brukes senere sammen med den alternative strålekilden.

 Når det gjelder sikkerhetsglassruter, skal prøvingsforholdene vurderes på nytt i tilfeller der det ikke finnes 
noe tilfredsstillende samsvar mellom denne prøvingen og bruksforholdene.

6.1.1.2. Strømforsyningstransformator og kondensator som kan gi lampens spenning (6.1.1.1) en amplitudeverdi på 
minst 1 100 V i begynnelsen og en driftsspenning på 500 ± 50 V.

6.1.1.3. Innretning for montering og rotering av prøvelegemene med fra 1-5 o/min rundt strålekilden i midten, for å 
sikre jevn stråling.
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6.1.2. Prøvelegemer

6.1.2.1. Størrelsen på prøvelegemene skal være 76 mm × 300 mm.

6.1.2.2. Laboratoriet skal skjære ut prøvelegemene fra øverste kant av rutene på en slik måte at:

– for andre glassruter enn frontruter skal den øverste kanten av prøvelegemet sammenfalle med den
øverste kanten av ruten,

– for frontruter skal den øverste kanten av prøvelegemet sammenfalle med den øverste grensen til
den sonen der regulær transmisjon skal kontrolleres og bestemmes i samsvar med nr. 9.1.2.2 i dette
vedlegget.

6.1.3. Framgangsmåte

Kontroller den regulære lystransmisjonsfaktoren for tre prøvelegemer før bestråling, etter framgangsmåten 
fastsatt i nr. 9.1.1-9.1.2 i dette vedlegget. Skjerm en del av hvert prøvelegeme mot strålingen, og plasser 
deretter prøvelegemet i prøvingsutstyret 230 mm fra og parallelt med lampeaksen i lengderetningen. Hold 
temperaturen til prøvelegemene på 45 ± 5 °C gjennom hele prøvingen. Den siden av prøvelegemet som 
vil være utsiden av ruten på traktoren, skal vende mot lampen. For lampetypen angitt i nr. 6.1.1.1, skal 
bestrålingstiden være 100 timer.

Etter bestråling skal den regulære lystransmisjonsfaktoren måles på nytt i det bestrålte området av hver 
prøve.

6.1.4. Hvert prøvelegeme eller hver prøve (tre i alt) skal utsettes for stråling etter framgangsmåten fastsatt ovenfor, 
slik at virkningen på mellomlaget for hvert punkt på prøvelegemet eller prøven tilsvarer solstråling på 1400 
W/m2 i 100 timer.

6.2. Problemindekser for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på glasset 2 1

Farge på mellomlaget 1 2

6.3. 

6.3.1. 

6.3.1.1. 

Andre sekundæregenskaper er ikke aktuelle.

Tolking av resultatene

Prøvingen av bestandighet mot stråling anses å ha gitt et positivt resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

lystransmisjonsfaktoren målt i samsvar med nr. 9.1.1-9.1.2  i dette vedlegget, er ikke lavere enn  95 % av 
den opprinnelige verdien før bestråling, og ikke under noen omstendigheter under:

6.3.1.1.1. 70 % for glassruter, unntatt frontruter, som skal oppfylle kravene til førerens synsfelt i alle retninger,

6.3.1.1.2. 75 % for frontruter innenfor sonen der regulær transmisjon skal kontrolleres, som definert i nr. 9.1.2.2.

6.3.1.2. En svak farging av prøvelegemet eller prøven etter bestråling, som påvises ved å undersøke prøvelegemet 
eller prøven mot en hvit bakgrunn, kan likevel godkjennes dersom det ikke er andre synlige mangler.

6.3.2. Et sett med prøvelegemer eller prøver som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som 
tilfredsstillende med hensyn til prøving av bestandighet mot stråling, dersom ett av følgende vilkår er 
oppfylt:

6.3.2.1 alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

6.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer eller prøver og gi tilfredsstillende resultater.
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7. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT FUKTIGHET

7.1. Framgangsmåte

 Oppbevar tre kvadratiske prøver eller prøvelegemer på minst 300 mm × 300 mm vertikalt i en lukket 
beholder i to uker, der temperaturen skal holdes på 50 ± 2 °C og den relative fuktigheten på 95 % ± 4 %(22).

 Prøvelegemene klargjøres slik:

– en kant på hvert prøvelegeme skal være en del av den opprinnelige kanten på frontruten,

– dersom flere prøvelegemer skal prøves samtidig, må det sikres at det er tilstrekkelig avstand mellom 
dem.

 Det må tas forholdsregler som hindrer at det dannes kondens som drypper fra veggene og taket i beholderen 
og ned på prøvelegemene.

7.2. Problemindekser for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på mellomlaget 1 2

 Andre sekundæregenskaper er ikke aktuelle.

7.3. Tolking av resultatene

7.3.1. Sikkerhetsglassruter anses å være tilfredsstillende med hensyn til bestandighet mot fuktighet dersom det 
ikke kan påvises tydelige endringer mer enn 10 mm fra uskårne kanter, eller mer enn 15 mm fra skårne 
kanter, etter et opphold i omgivelsesluften i to timer for vanlig og forsterket laminert glass, og i 48 timer for 
plastbelagt glass og pleksiglass.

7.3.2. Et sett med prøvelegemer eller prøver som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som 
tilfredsstillende med hensyn til prøving av bestandighet mot fuktighet dersom ett av følgende vilkår er 
oppfylt:

7.3.2.1 vingene gir tilfredsstillende resultater,

7.3.2.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøver og gi tilfredsstillende resultater.

8. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT TEMPERATURSVINGNINGER

8.1. Prøvingsmetode

 To prøvelegemer på 300 × 300 mm plasseres i et lukket kammer med en temperatur på – 40 ± 5 °C i seks 
timer; deretter plasseres de i omgivelsesluften ved en temperatur på 23 ±°C i en time, eller til prøvelegemene 
har oppnådd stabil temperatur. Deretter plasseres de i en luftstrøm med en temperatur på 72 ± 2 °C i tre 
timer. Prøvelegemene skal undersøkes etter at de igjen er plassert i omgivelsesluften ved 23 ± 2 °C og er 
kjølt ned til denne temperaturen.

8.2. Problemindeks for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på plastmellomlaget eller plastbelegget 1 2

 Ingen andre sekundæregenskaper er aktuelle.

8.3. Tolking av resultatene

 Prøvingen av bestandighet mot temperatursvingninger anses å ha gitt et positivt resultat dersom 
prøvelegemene ikke viser tegn på sprekker, formørking, avskalling eller andre tydelige forringelser.

(22) Disse prøvingsforholdene hindrer kondens på prøvelegemene.
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9. OPTISKE EGENSKAPER

9.1. Lystransmisjonsprøving

9.1.1. Utstyr

9.1.1.1. Lyskilde som består av en glødelampe der glødetråden ligger i et parallellepiped på 1,5 mm × 1,5 mm × 
3 mm. Spenningen som tilføres glødetråden, skal være slik at fargetemperaturen er 2856 K ± 50 K. Denne 
spenningen skal ha en stabilitet på ± 1/1000. Instrumentet som brukes til å kontrollere spenningen, skal 
være tilstrekkelig nøyaktig.

9.1.1.2. Optisk system som består av en linse med en brennvidde på minst 500 mm, korrigert med hensyn til 
kromatisk aberrasjon. Linsens fulle åpning skal ikke være større enn ƒ/20. Avstanden mellom linsen og 
lyskilden skal justeres for å oppnå en mest mulig parallell lysbunt.

 En blender settes inn for å begrense diameteren på lysbunten til 7 ± 1 mm. Blenderen skal plasseres 100 ± 
50 mm fra linsen på den siden som er lengst fra lyskilden. Målingspunktet tas i sentrum av lysbunten.

9.1.1.3. Måleutstyr. Mottakeren skal ha en relativ spektral følsomhet som i det vesentlige tilsvarer det relative 
spektrale lysutbyttet for CIEs (Commission Internationale de L'Éclairage) standard for fotoptisk syn. Den 
følsomme overflaten til mottakeren dekkes med et spredningsmedium og skal ha et tverrsnitt som er minst 
to ganger så stort som tverrsnittet for lysbunten fra det optiske systemet. Dersom det brukes en omsluttende 
kolbe, skal åpningen til kolben ha et tverrsnitt som er minst to ganger så stort som lysbuntens parallelle 
tverrsnitt.

 Mottakeren og det tilhørende måleapparatet skal ha en linearitet som er bedre enn 2 % i den effektive delen 
av skalaen. Mottakeren skal være sentrert på lysbuntens akse.

9.1.2. Framgangsmåte

 Følsomheten til måleutstyret skal stilles inn slik at apparatet som måler mottakerens reaksjon, har 100 
inndelinger når sikkerhetsglassruten ikke er plassert i lysbunten. Når det ikke faller lys på mottakeren, skal 
instrumentet vise null.

 Plasser sikkerhetsglassruten i en avstand fra mottakeren som er ca. fem ganger diameteren på mottakeren. 
Sett inn sikkerhetsglassruten mellom blenderen og mottakeren, og still inn retningen slik at innfallsvinkelen 
til lysbunten er lik 0° ± 5°. Den regulære transmisjonsfaktoren måles på sikkerhetsglassruten, og for 
hvert punkt som måles, avleses antallet inndelinger, n, som er vist på måleapparatet. Den regulære 
transmisjonsfaktoren τr er lik n/100.

9.1.2.1. Når det gjelder frontruter, kan det benyttes to alternative prøvingsmetoder der en enten bruker en prøve 
skåret ut fra den flateste delen av en frontrute, eller et spesialbehandlet, kvadratisk stykke med material- og 
tykkelsesegenskaper tilsvarende den faktiske frontruten, der målingen tas vinkelrett på glassruten.

9.1.2.2. Prøvingen utføres i sone I som fastsatt i nr. 9.2.5.2 i dette vedlegget.

9.1.2.3. For traktorer der det ikke er mulig å fastslå sone I som fastsatt i nr. 9.2.5.2, skal prøvingen utføres i sone I′ 
som fastsatt i nr. 9.2.5.3 i dette vedlegget.

9.1.3. Problemindekser for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på glasset 1 2

Farge mellomlaget
(for laminerte frontruter)

1 2

inngår ikke inngår

Skyggebånd og/eller antiblendingsbånd 1 2

 Andre sekundæregenskaper er ikke aktuelle.



Nr. 64/60 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

9.1.4. Tolking av resultatene

9.1.4.1. Den regulære transmisjonen målt i samsvar med nr. 9.1.2, skal ikke være mindre enn 75 % for frontruter, 
og ikke mindre enn 70 % for andre ruter.

9.1.4.2. Når det gjelder vinduer som er plassert på steder som ikke har betydning for førerens synsfelt (f.eks. takvindu), 
kan den regulære lystransmisjonsfaktoren være under 70 %. Ruter med en regulær lystransmisjonsfaktor på 
under 70 % skal være merket med et egnet symbol.

9.2. Prøving av optiske feil

9.2.1. Virkeområde

 Den metoden som er angitt, er en projeksjonsmetode som gjør det mulig å vurdere optiske feil ved en 
sikkerhetsglassrute.

9.2.1.1. Definisjoner

9.2.1.1.1. Optisk avvik: vinkelen mellom den virkelige og den innbilte retningen mot et punkt sett gjennom en 
sikkerhetsglassrute. Størrelsen på vinkelen er en funksjon av synslinjens innfallsvinkel, rutens tykkelse og 
helning samt krumningsradien ved innfallspunktet.

9.2.1.1.2. Optisk feil i retningen MM′: den algebraiske differansen i vinkelavviket Δα målt mellom to punkter M og M′ 
på overflaten av sikkerhetsglassruten; avstanden mellom de to punktene skal være slik at deres projeksjoner 
på et plan som er vinkelrett på synsretningen, atskilles av en gitt avstand Δx (se figur 6).

 Et avvik mot urviserens retning skal anses som positivt, mens et avvik med urviserne skal anses som 
negativt.

9.2.1.1.3. Optisk feil ved et punkt M: største optiske feil for alle retninger MM′ fra punktet M.

9.2.1.2. Utstyr

 Denne metoden omfatter projeksjon av et passende diapositiv på en framvisningsskjerm gjennom 
sikkerhetsglassruten som prøves. Når sikkerhetsglassruten settes inn i lyslinjen, kan formen til det projiserte 
bildet bli endret, og denne endringen brukes som et mål for optisk feil. Prøvingsutstyret består av følgende 
deler, satt sammen som vist i figur 9.

 
Figur 6 — Skjematisk framstilling av optisk feil

Merknader: Δα = α1 – α2, dvs. den optiske feilen i retningen MM′.

Δx = MC dvs. avstanden mellom to rette linjer parallelt med synsretningen, som 
går gjennom punktene M og M′.
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Figur 7 — Optisk oppstilling av prosjektøren

9.2.1.2.1. Prosjektør av god kvalitet, med en punktlyskilde av høy intensitet og med for eksempel følgende egenskaper:

– brennvidde på minst 90 mm,

– åpning på ca. 1/2,5,

– 150 W kvartshalogenlampe (dersom brukt uten filter),

– 250 W kvartshalogenlampe (dersom grønt filter benyttes),

 

Figur 8 – Forstørret utsnitt av diapositivet

 Prosjektøren er vist skjematisk i figur 7. En blender med 8 mm diameter er plassert ca. 10 mm fra objektivets 
linse.

9.2.1.2.2. Diapositivene kan for eksempel bestå av en rekke klare, sirkelformede flekker på en mørk bakgrunn (se 
figur 8). Diapositivets kvalitet og kontrast skal være så god at målinger kan utføres med en feilmargin 
på mindre enn 5 %. Uten en sikkerhetsglassrute som skal undersøkes, skal målene på de sirkelformede 
flekkene være slik at når flekkene projiseres, dannes en samling med sirkler som har en diameter på ((R1 + 
R2)/R1) Δx der Δx = 4 mm (se figur 6 og 9).

  

Figur 9 — Oppstilling av utstyret for prøving av optisk feil
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9.2.1.2.3. Stativ, fortrinnsvis et som tillater både vertikal og horisontal skanning og rotering av sikkerhetsglassruten.

9.2.1.2.4. Kontrollmal som brukes til å kontrollere om målene er endret når hurtig vurdering er påkrevd. Figur 10 
viser en egnet utforming.

 

Figur 10 — Utforming av en egnet kontrollmal

9.2.1.3. Framgangsmåte

9.2.1.3.1. Allment

 Monter sikkerhetsglassruten i stativet (9.2.1.2.3) med den helningsvinkelen som er angitt. Projiser 
prøvebildet gjennom det området på ruten som skal undersøkes. Roter sikkerhetsglassruten eller beveg den 
enten horisontalt eller vertikalt slik at hele det angitte området undersøkes.

9.2.1.3.2. Vurdering ved hjelp av kontrollmal

 Dersom en rask vurdering med en feilmargin på opptil 20 % er tilstrekkelig, beregnes verdien for A (se figur 
10) ut fra grenseverdien ΔαL for avviksendringen og verdien for R2, som er avstanden fra sikkerhetsglassruten 
til framvisningsskjermen:

 A = 0,145 ΔαL· R2

 Forholdet mellom endringen i diameteren til det projiserte bildet Δd og endringen i vinkelavviket Δα 
framkommer av formelen:

 Δd = 0,29 Δα · R2

 der:

Δd uttrykkes i millimeter,

A uttrykkes i millimeter,

ΔαL uttrykkes i bueminutter,

Δα uttrykkes i bueminutter og

R2 uttrykkes i meter,

9.2.1.3.3. Måling ved hjelp av fotoelektrisk utstyr

 Dersom det kreves en nøyaktig måling med en feilmargin som er mindre enn 10 % av grenseverdien, måles 
Δd på projeksjonsaksen, og verdien for bredden på flekken måles ved det punktet der luminansen er 0,5 
ganger større enn flekkens største luminans.

9.2.1.4. Resultat av prøvingen

 Vurder sikkerhetsglassets optiske feil ved å måle Δd på et hvilket som helst punkt på overflaten og i alle 
retninger for å finne Δd maks.
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9.2.1.5. Alternativ metode

 Som et alternativ til projeksjonsteknikker er det i tillegg tillatt å benytte en strioskopisk teknikk, forutsatt at 
kravene til nøyaktighet i målingene som er angitt i nr. 9.2.1.3.2 og 9.2.1.3.3, oppfylles.

9.2.1.6. Avstanden Δx skal være 4 mm.

9.2.1.7. Frontruten skal monteres med samme helningsvinkel som den har på traktoren.

9.2.1.8. Projeksjonsaksen i horisontalplanet skal holdes omtrent vinkelrett på sporet av frontruten i dette planet.

9.2.2. Målingene skal utføres i sone I, som definert i nr. 9.2.5.2 i dette vedlegget.

9.2.2.1. For traktorer der det ikke er mulig å fastslå sone I som definert i nr. 9.2.5.2 i dette vedlegget, skal prøvingen 
utføres i sone I′ som definert i nr. 9.2.5.3 i dette vedlegget.

9.2.2.2. Traktortype

 Prøvingen skal gjentas dersom frontruten skal monteres på en traktortype med et annet synsfelt framover 
enn den traktortypen frontruten allerede er godkjent for.

9.2.3. Problemindekser for sekundæregenskaper

9.2.3.1. Materialets art

Speilglass Floatglass Maskinglass

1 1 2

9.2.3.2. Andre sekundæregenskaper

 Ingen andre sekundæregenskaper er aktuelle.

9.2.4. Antall prøver

 Det skal innleveres fire prøver til prøving.

9.2.5. Definisjon av synssonen for frontruter på traktorer

9.2.5.1. Synssonen defineres på grunnlag av:

9.2.5.1.1. referansepunktet i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/2/EF. Dette punktet er angitt som O nedenfor,

9.2.5.1.2. den rette linjen OQ, som er den horisontale linjen som går gjennom referansepunktet og er vinkelrett på 
traktorens midtplan i lengderetningen.

9.2.5.2 Sone I er frontrutesonen som bestemmes av skjæringspunktet mellom frontruten og de fire planene som er 
definert nedenfor:

P1 — et vertikalplan som går gjennom O og danner en vinkel på 15° til venstre for traktorens 
midtplan i lengderetningen,

P2 — et vertikalplan som er symmetrisk med P1 i forhold til traktorens midtplan i lengderetningen.

Dersom dette ikke er mulig (for eksempel dersom et symmetrisk midtplan i lengderetningen 
mangler), er P2 symmetrisk med P1 i forhold til traktorens plan i lengderetningen som går 
gjennom referansepunktet,

P3 — et plan som går gjennom den rette linjen OQ og danner en vinkel på 10° over horisontalplanet,

P4 — et plan som går gjennom den rette linjen OQ og danner en vinkel på 8° under horisontalplanet.
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9.2.5.3. For traktorer som det ikke er mulig å fastslå sone I for, som definert i nr. 9.2.5.2 i dette vedlegget, omfatter 
sone I′ hele overflaten til frontruten.

9.2.6. Tolking av resultatene

 En frontrutetype anses som tilfredsstillende med hensyn til optisk feil, dersom optisk feil i de fire prøvene 
som er innlevert til prøving, ikke overstiger en høyeste verdi på 2‘ bueminutter i enten sone I eller sone I′.

9.2.6.1. Det skal ikke utføres målinger i en 100 mm bred sone rundt kanten.

9.2.6.2. For delte frontruter skal det ikke utføres målinger innenfor et 35 mm bredt bånd som starter fra kanten på 
ruten, og som kan ligge inntil vindusstolpen.

9.3. Prøving av sekundærbildeseparasjon

9.3.1. Virkeområde

 To prøvingsmetoder er godkjent:

– prøving med målskive og

– kollimatorprøving.

 Disse prøvingsmetodene kan eventuelt brukes ved typegodkjenning av deler, ved kvalitetskontroll eller ved 
produktvurdering.

9.3.1.1. Prøving med målskive

9.3.1.1.1. Utstyr

 Denne metoden består i å observere en opplyst målskive gjennom sikkerhetsglassruten. Målskiven kan 
utformes slik at prøvingen gir resultatet godkjent / ikke godkjent.

 Målskiven skal fortrinnsvis være én av følgende typer:

a) en opplyst ringskive med en ytre diameter, D, som er motstående til en vinkel på η bueminutter på et 
punkt som ligger ved x meter (figur 11a), eller

b) en opplyst skive med ring og punkt hvis mål skal være slik at avstanden, D, fra et punkt på skivepunktets 
kant til det nærmeste punktet på innsiden av ringen, er motstående til en vinkel på η bueminutter på et 
punkt som ligger ved x meter (figur 11b),

 der:

η er grenseverdien for sekundærbildeseparasjon,

x er avstanden fra sikkerhetsglassruten til målskiven (ikke mindre enn 7 m),

D er gitt ved formelen:

 D = x · tan η

 Den opplyste målskiven består av en lysboks, ca. 300 mm × 300 mm × 150 mm, med en forside som helst 
skal være av glass dekket med et ugjennomsiktig svart papir eller malt med matt svart maling. Boksen lyses 
opp ved hjelp av en egnet lyskilde. Innsiden av boksen er malt med matt hvit maling. Andre former for 
målskiver kan også være egnet, f.eks. den som er vist i figur 14. Systemet med målskive kan også erstattes 
med et projeksjonssystem der resultatet observeres på en skjerm.

9.3.1.1.2. Framgangsmåte

 Monter sikkerhetsglassruten med angitt helningsvinkel, i et egnet stativ, slik at observasjonen utføres i 
horisontalplanet som går gjennom målskivens midtpunkt.

 Lysboksen observeres i et mørkt eller halvmørkt rom gjennom hver del av ruteområdet som skal undersøkes, 
for å kunne oppdage eventuelle sekundærbilder knyttet til den opplyste skiven. Roter sikkerhetsglassruten 
tilstrekkelig for å sikre riktig synsretning. En kikkert med én linse kan benyttes ved observasjon.
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9.3.1.1.3. Resultat av prøvingen

 Fastslå:

– dersom målskive a) (se figur 11a) benyttes, om primær- og sekundærbildene på sirkelen separeres, dvs. 
om grenseverdien for η er overskredet, eller

– dersom målskive b) (se figur 11b) benyttes, om sekundærbildet til skivepunktet flytter seg utenfor 
tangeringspunktet med innerkanten av sirkelen, dvs. om grenseverdien for η er overskredet.

 

Figur 11 — Målskivenes mål

 

Figur 12 — Oppstilling av utstyr

1. Lyspære

2. Kondensatoråpning > 8,6 mm.

3. Åpning i skjerm av matt glass > kondensatoråpning.

4. Fargefilter med et hull i midten på ca. 0,3 mm i diameter, diameter > 8,6 mm.

5. Plate med polarkoordinater, diameter > 8,6 mm.

6. Akromatisk linse, f ≥ 86 mm, åpning 10 mm.

7. Akromatisk linse, f ≥ 86 mm, åpning 10 mm.

8. Svart punkt, diameter ca. 0,3 mm.

9. Akromatisk linse, f = 20 mm, åpning ≤ 10 mm.

Figur 13 — Utstyr for prøving med kollimator
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9.3.1.2. Prøving med kollimator

 Om nødvendig benyttes den framgangsmåten som er beskrevet i denne delen.

9.3.1.2.1. Utstyr

 Prøvingsutstyret består av en kollimator og et teleskop og kan settes opp i henhold til figur 13. Et tilsvarende 
optisk system kan imidlertid også benyttes.

9.3.1.2.2. Framgangsmåte

 Kollimatoren danner til slutt bildet av et polarkoordinatsystem med et lysende punkt i midten (se figur 14). 
I fokalplanet til observasjonsteleskopet, og på den optiske aksen, kommer det fram en liten mørk flekk med 
en diameter som er litt større enn det projiserte lysende punktet, og denne flekken vil formørke det lysende 
punktet.

 
Figur 14 – Eksempel på observasjon ved hjelp av prøvingsmetoden med kollimator

 Dersom et prøvelegeme som gir et sekundærbilde, plasseres mellom teleskopet og kollimatoren, vil et 
sekundært og mindre lysende punkt komme fram en viss avstand fra midten av polarkoordinatsystemet. 
Sekundærbildeseparasjonen kan avleses som avstanden mellom de to lysende punktene som ses gjennom 
observasjonsteleskopet (se figur 14). (Avstanden mellom den mørke flekken og det lysende punktet i 
sentrum av polarkoordinatsystemet viser det optiske avviket.)

9.3.1.2.3. Resultat av prøvingen

 Sikkerhetsglassruten undersøkes først ved hjelp av en enkel skanneteknikk for å bestemme det området som 
gir det kraftigste sekundærbildet. Dette området undersøkes så ved hjelp av kollimatorsystemet og med den 
korrekte innfallsvinkelen. Deretter måles den største sekundærbildeseparasjonen.
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9.3.1.3. Observasjonsretningen i horisontalplanet skal være omtrent vinkelrett på omrisset til frontruten i det planet.

9.3.2. Målingene skal utføres i henhold til traktortype i sonene definert i nr. 9.2.2.

9.3.2.1. Traktortype

 Prøvingen skal gjentas dersom frontruten skal monteres på en traktortype med et annet synsfelt framover 
enn den traktortypen frontruten allerede er godkjent for.

9.3.3. Problemindekser for sekundæregenskaper

9.3.3.1. Materialets art

Speilglass Floatglass Maskinglass

1 1 2

9.3.3.2. Andre sekundæregenskaper

 Ingen andre sekundæregenskaper er aktuelle.

9.3.4. Antall prøver

 Det skal innleveres fire prøver til prøving.

9.3.5. Tolking av resultatene

 En frontrutetype anses som tilfredsstillende med hensyn til sekundærbildeseparasjon dersom separasjonen 
av primær- og sekundærbilde for de fire prøvene som er innlevert til prøving, ikke overstiger en høyeste 
verdi på 15 bueminutter.

9.3.5.1. Det skal ikke utføres målinger i en 100 mm bred sone som går rundt kanten.

9.3.5.2. For delte frontruter skal det ikke utføres målinger innenfor et 35 mm bredt bånd som starter fra kanten på 
ruten, og som kan ligge inntil vindusstolpen.

9.4. Fargeidentifiseringsprøving

 Dersom en frontrute er farget i sonene definert i nr. 9.2.5.2 eller 9.2.5.3, skal fire frontruter prøves for å 
fastslå om de følgende fargene kan identifiseres:

– hvitt,

– selektivt gult

– rødt,

– grønt,

– blått,

– oransje.

10. BRANNTEKNISK PRØVING

10.1. Hensikt og virkeområde

 Denne metoden gjør det mulig å fastslå den horisontale forbrenningshastigheten til materialer brukt i 
traktorens førerhus etter at de er blitt utsatt for en liten flamme. Med denne metoden er det mulig å prøve 
materialer og deler av traktorens innvendige utstyr med en tykkelse på opptil 15 mm hver for seg eller i 
kombinasjon. Metoden brukes til å vurdere produksjonssamsvar for partier av slike materialer med hensyn til 
branntekniske egenskaper. På grunn av de mange ulikhetene mellom situasjoner som oppstår i virkeligheten 
(bruk og retning inne i traktoren, bruksforhold, antenningskilde osv.) og de nøyaktige prøvingsforholdene 
beskrevet her, er ikke denne metoden egnet for vurdering av alle forbrenningsegenskaper i en virkelig 
traktor.
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10.2. Definisjoner

10.2.1. Forbrenningshastighet: kvotienten av den brente strekningen målt i henhold til denne metoden og den tiden 
det tar for denne strekningen å brenne.

 Den uttrykkes i millimeter per minutt.

10.2.2. Sammensatt materiale: et materiale sammensatt av flere lag med like eller ulike materialer der overflatene 
er festet til hverandre ved hjelp av sementering, sammenføyning, bekledning, sveising osv.  Ulike 
materialer som er uregelmessig bundet (f.eks. ved sying, høyfrekvenssveising, nagling osv.), anses ikke 
som sammensatte materialer, slik at individuelle prøver kan tas i samsvar med nr. 10.5.

10.2.3. Utsatt side: den siden som vender mot førerhuset når materialet er montert på traktoren.

10.3. Prinsipp

 En prøve holdes horisontalt i en U-formet holder og utsettes for en definert lavenergiflamme i 15 sekunder 
i et forbrenningskammer, der flammen skal virke på den frie enden av prøven. Prøvingen fastslår om og når 
flammen slokner, eller den tiden det tar for flammen å bevege seg over en målt avstand.

10.4. Utstyr

10.4.1. Forbrenningskammer (figur 15), fortrinnsvis av rustfritt stål, med mål som angitt i figur 16. Framsiden 
av kammeret har et flammesikkert observasjonsvindu, som kan dekke hele framsiden, og som kan være 
konstruert som et tilgangspanel.

 Bunnen av forbrenningskammeret har luftehull, og toppen har en avluftingssprekk hele veien rundt. 
Forbrenningskammeret plasseres på fire føtter, 10 mm høye.

 Kammeret han ha et hull i den ene enden, der prøveholderen med prøven kan føres inn; i motsatt ende finnes 
et hull for gasstilførselsslangen. Smeltet materiale blir samlet opp i en skål (se figur 17) som plasseres i 
bunnen av kammeret mellom luftehullene, slik at ingen av hullene dekkes.

 

Figur 15 – Eksempel på forbrenningskammer med prøveholder og dryppskål
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Figur 16 – Eksempel på forbrenningskammer

Figur 17 – Vanlig dryppskål

10.4.2. Prøveholder som består av to U-formede metallplater eller rammer av korrosjonsbestandig materiale. 
Målene er angitt i figur 18.

 Den nederste platen er utstyrt med tapper, og den øverste med hull som passer til disse, for å sikre at 
prøven holdes på plass. Tappene fungerer også som målepunkter for begynnelsen og slutten på den brente 
strekningen.

 Varmebestandig ståltråd på 0,25 mm i diameter blir brukt som støtte ved at den strekkes over bunnen på den 
U-formede rammen med 25 mm mellomrom (se figur 19).
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Figur 18 – Eksempel på prøveholder

 

Figur 19 – Eksempel på del av nedre U-ramme som er utformet for ståltrådstøtte

 Planet for undersiden av prøvene skal ligge 178 mm over bunnplaten. Avstanden mellom forkanten av 
prøveholderen og enden på forbrenningskammeret skal være 22 mm; avstanden mellom de langsgående 
sidene til prøveholderen og kammeret skal være 50 mm (alle innvendige mål). (Se figur 15 og 16.)

10.4.3. Gassbrenner. En liten tennkilde kommer fra en Bunsen-brenner med en innvendig diameter på 9,5 mm. Den 
plasseres slik i forbrenningskammeret at munnstykkets midtpunkt er 19 mm under sentrum av nederste kant 
på den åpne enden av prøven (se figur 16).

10.4.4. Prøvingsgass. Gassen som tilføres brenneren, skal ha en brennverdi på ca. 38 MJ/m3 (for eksempel 
naturgass).

10.4.5. Metallkam med en lengde på minst 110 mm og med sju eller åtte jevne, avrundede tenner per 25 mm.

10.4.6. Stoppeklokke med en nøyaktighet på 0,5 sekunder.

10.4.7. Avtrekk. Forbrenningskammeret kan være plassert i et avtrekkssystem, forutsatt at dette har et indre volum 
som er minst 20 ganger større, men ikke mer enn 110 ganger større enn kammerets volum, og forutsatt at 
ingen av avtrekkets mål (høyde, bredde eller dybde) kan være mer enn 2,5 ganger større enn noen av de to 
andre målene.
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 Før prøvingen utføres, skal den vertikale lufthastigheten gjennom avtrekket måles 100 mm foran og bak 
stedet der forbrenningskammeret skal plasseres. Lufthastigheten skal være mellom 0,10 og 0,30 m/s, for å 
unngå at eventuelle forbrenningsprodukter gir operatøren ubehag. Det er mulig å bruke et avtrekk som har 
naturlig ventilasjon og riktig lufthastighet.

10.5. Prøver

10.5.1. Form og mål

 Formen og målene på prøvene er angitt i figur 20. Tykkelsen på prøven tilsvarer tykkelsen på det produktet 
som skal prøves. Den kan ikke være over 13 mm. Når prøvetakingen tillater det, skal prøven være ensartet 
over hele lengden. Når formen og målene på produktet er slik at det ikke kan tas prøver i den størrelsen som 
er angitt, gjelder følgende minstemål:

a) prøver som har en bredde på 3-60 mm, skal ha en lengde på 356 mm. I dette tilfellet prøves materialet 
over produktets bredde,

b) prøver som har en bredde på 60-60 mm, skal ha en lengde på 138 mm. I dette tilfellet tilsvarer den 
potensielle forbrenningsstrekningen lengden på prøven, idet målingen av avstanden starter fra det 
første målepunktet,

c) prøver som har en bredde på under 60 mm og en lengde på under 356 mm, og prøver som har en bredde 
på 60-100 mm og en lengde på under 138 mm, kan ikke prøves i henhold til denne metoden; det kan 
heller ikke prøver som har en bredde på under 3 mm.

10.5.2. Prøvetaking

 Minst fem prøver skal tas fra materialet som skal prøves. For materialer med forbrenningshastigheter som 
avviker fra materialretningen (fastsatt ved innledende prøving), skal de fem (eller flere) prøvene tas og 
plasseres i prøvingsutstyret på en slik måte at den høyeste forbrenningshastigheten blir målt. Når materialet 
leveres i faste bredder, skal det skjæres ut en lengde på minst 500 mm som dekker hele bredden. Fra dette 
stykket tas det så ut prøver ved punkter som ligger like langt fra hverandre og ikke nærmere kanten av 
materialet enn 100 mm.

 Prøvene skal tas på samme måte fra ferdige produkter dersom formen på produktet tillater det. Dersom 
tykkelsen på produktet er over 13 mm, skal denne reduseres til 13 mm ved en mekanisk prosess som utføres 
på den siden som ikke skal vende mot innsiden av førerhuset.

 Sammensatte materialer (se nr. 10.2.2) skal prøves som om de var ett materiale.

 Når det gjelder materialer som består av flere lag med ulik sammensetning, og som ikke betraktes som 
sammensatte materialer, skal alle lagene i en dybde på 13 mm fra overflaten som vender mot innsiden av 
førerhuset, prøves hver for seg.

 
Figur 20 – Prøve

10.5.3. Kondisjonering

 Prøvene skal kondisjoneres i minst 24 timer, men ikke mer enn sju dager, ved en temperatur på 23 ± 2 °C 
og en relativ fuktighet på 50 ± 5 %, og oppbevares under slike forhold til umiddelbart før prøving.
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10.6. Framgangsmåte

10.6.1. Plasser prøver med loede eller lodne overflater på et flatt underlag og gre to ganger mot luven med kammen 
(10.4.5).

10.6.2. Plasser prøven i prøveholderen (10.4.2) slik at den utsatte siden vender nedover mot flammen.

10.6.3. Reguler gassflammen til en høyde på 30 mm med merket inne i forbrenningskammeret som mål, mens 
luftinntaket til brenneren er lukket. Flammen skal brenne i minst ett minutt før første prøving starter, slik at 
den stabiliseres.

10.6.4. Skyv prøveholderen inn i forbrenningskammeret slik at enden på prøven utsettes for flammen, og slå av 
gasstilførselen etter 15 sekunder.

10.6.5. Målingen av forbrenningstid starter i det øyeblikket foten av flammen passerer det første målepunktet. 
Observer hvordan flammen sprer seg på den siden (over- eller undersiden) som brenner raskest.

10.6.6. Måling av forbrenningstid avsluttes når flammen har kommet til det siste målepunktet, eller når flammen 
slokner før den når dette punktet. Dersom flammen ikke når det siste målepunktet, måles den brente 
strekningen opp til det punktet der flammen sloknet. Den brente strekningen er den delen av prøven som er 
ødelagt, på overflaten eller innsiden, av forbrenning.

10.6.7. Dersom prøven ikke antennes eller ikke fortsetter å brenne etter at brenneren er slokket, eller dersom 
flammen slokner før den når det første målepunktet, slik at det ikke blir målt noen forbrenningstid, skal det 
noteres i prøvingsrapporten at forbrenningshastigheten er 0 mm/minutt.

10.6.8. Når det utføres en serie prøvinger eller gjentatte prøvinger, må det, før prøvingen starter, kontrolleres at 
temperaturen i forbrenningskammeret og prøveholderen ikke overstiger 30 °C.

10.7. Beregning

 Forbrenningshastigheten, B, i millimeter per minutt, er gitt ved formelen:

 B = (s/t) × 60

 der:

s er den brente strekningen i millimeter, og

t er tiden, i sekunder, det tar å brenne strekningen s.

10.8. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

10.9. Tolking av resultatene

 Plastbelagt sikkerhetsglass (2.3) og sikkerhetsrute av pleksiglass (2.4) anses som tilfredsstillende med 
hensyn til branntekniske egenskaper (brannmotstand) dersom forbrenningshastigheten ikke overstiger 250 
mm/minutt.

11. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT KJEMISKE AGENSER

11.1. Kjemiske agenser som skal brukes

11.1.1. Såpeløsning uten slipemiddel: 1 vektprosent kaliumoleat i avionisert vann.

11.1.2. Vinduspussemiddel: vandig løsning av 2-propanol og dipropylenglykolmonometyleter, hver med en 
konsentrasjon på 5-10 vektprosent, og av ammoniumhydroksid med en konsentrasjon på 1-5 vektprosent.
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11.1.3. Ufortynnet denaturert sprit: en volumdel metanol i ti volumdeler etanol.

11.1.4. Referansebensin: blanding av 50 volumprosent toluen, 30 volumprosent 2,2,4-trimetylpentan, 15 volum-
prosent 2,4,4-trimetyl-1-pentan og 5 volumprosent etanol.

11.1.5. Referanseparafin: blanding av 50 volumprosent n-oktan og 50 volumprosent n-dekan.

11.2. Prøvingsmetode

 To prøvelegemer på 180 × 25 mm skal begge prøves med de kjemiske agensene som er fastsatt i nr. 11.1, og 
et nytt prøvelegeme skal brukes for hver prøving og hvert produkt. Etter hver prøving skal prøvelegemene 
rengjøres i samsvar med produsentens anvisninger, og deretter kondisjoneres i 48 timer ved en temperatur 
på 23 ± 2 °C og en relativ fuktighet på 50 ± 5 %. Disse forholdene skal være konstante under prøvingene. 
Prøvelegemene skal nedsenkes fullstendig i prøvingsvæsken i ett minutt, og deretter skal de tas ut og straks 
tørkes med en (ren) absorberende bomullsklut.

11.3. Problemindekser for sekundæregenskaper

Fargeløst Tonet

Farge på plastmellomlaget eller plastbelegget 1 2

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

11.4. Tolking av resultatene

11.4.1. Prøvingen av bestandighet mot kjemiske agenser anses å ha gitt et positivt resultat dersom prøvelegemene 
ikke er blitt mykere eller klebrige, dersom overflaten ikke har sprekker og dersom gjennomsiktigheten ikke 
er tydelig redusert.

11.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til bestandighet mot kjemiske agenser dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

11.4.2.1 alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater,

11.4.2.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

________
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VEDLEGG III D

Frontruter av herdet glass

1. DEFINISJON AV TYPE

 Frontruter av herdet glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av 
følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. form og størrelse.

 Frontruter av herdet glass anses å tilhøre én av to grupper med hensyn til prøvingene av fragmentering og 
mekaniske egenskaper, dvs..:

1.1.2.1 flate frontruter og

1.1.2.2 krumme frontruter,

1.1.3. tykkelseskategorien for nominell tykkelse «e» (en produksjonstoleranse på ± 0,2 mm tillates):

— kategori I: e ≤ 4,5 mm

— kategori II: 4,5 mm < e ≤ 5,5 mm

— kategori III: 5,5 mm < e ≤ 6,5 mm

— kategori IV: 6,5 mm < e

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (fargeløst eller tonet),

1.2.3. med eller uten innebygde ledere,

1.2.4. med eller uten innebygde antiblendingsbånd.

2. FRAGMENTERINGSPRØVING

2.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

1.1.2. Bare materialets art er aktuelt.

2.1.2. Floatglass og maskinglass anses å ha samme problemindeks.

2.1.3. Fragmenteringsprøvingen må gjentas dersom en i produksjonen går over fra speilglass til floatglass eller 
maskinglass, og omvendt.

2.1.4. Prøvingene må gjentas dersom andre antiblendingsbånd enn malte bånd er benyttet.

2.2. Antall prøver

 Prøving skal utføres på seks prøver fra serien med minste tilgjengelige areal, og seks prøver fra serien med 
største tilgjengelige areal, utvalgt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III M.
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2.3. Ulike glass-soner

 En frontrute av herdet glass skal inneholde to hovedsoner, FI og FII. Den kan også omfatte en mellomsone, 
FIII.

 Disse sonene er definert på følgende måte:

2.3.1. sone FI: ytre sone med fin fragmentering, den skal være minst 7 cm bred og gå rundt hele kanten på 
frontruten, med en 2 cm bred kant ytterst som ikke skal tas med i vurderingen,

2.3.2. sone FII: siktsone med varierende fragmentering, som alltid omfatter en rektangulær del som er minst 
20 cm høy og 50 cm lang.

2.3.2.1. Rektangelets midtpunkt ligger innenfor en sirkel med en radius på 10 cm sentrert på projeksjonen av 
referansepunktet.

2.3.2.2. For traktorer der det ikke er mulig å fastslå referansepunktet, skal posisjonen til siktsonen angis i 
prøvingsrapporten.

2.3.2.3. Høyden til rektangelet nevnt ovenfor, kan reduseres til 15 cm for frontruter som er under 44 cm høye.

2.3.3. sone FIII: mellomsone, som ikke kan være mer enn 5 cm bred, og som ligger mellom sone FI og FII.

2.4. Prøvingsmetode

 Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 1 i vedlegg III C.

2.5. Slagpunkt (se vedlegg III N, figur 2)

2.5.1. Slagpunktene velges ut på følgende måte:

 punkt 1: i den sentrale delen av sone FII i et område med høy eller lav spenning,

 punkt 2: i sone FIII, så nært som mulig det vertikale symmetriplanet i sone FII,

 punkt 3 og 3′: 3 cm fra kanten til en av medianene i prøven; dersom det finnes et tangmerke, skal ett av 
bruddpunktene ligge nær kanten med tangmerket og det andre nær den motsatte kanten,

 punkt 4: stedet der krumningsradien er minst på den lengste medianen,

 punkt 5: 3 cm fra prøvekanten på stedet der krumningsradien til kanten er minst, enten på høyre eller 
venstre side.

2.5.2. En fragmenteringsprøving utføres på hvert av punktene 1, 2, 3, 3′, 4 og 5.

2.6. Tolking av resultatene

2.6.1. En prøving anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom fragmenteringen oppfyller alle vilkårene angitt 
i nr. 2.6.1.1, 2.6.1.2 og 2.6.1.3 nedenfor.

2.6.1.1. Sone FI

2.6.1.1.1. Antallet fragmenter i et kvadrat på 5 × 5 cm er ikke under 40 eller over 350, men det er likevel akseptabelt 
med færre enn 40 dersom antallet fragmenter i et kvadrat på 10 × 10 cm som inneholder kvadratet på 5 × 
5 cm, ikke er mindre enn 160.

2.6.1.1.2. Når det gjelder regelen ovenfor, teller et fragment som strekker seg utover en kvadratside, som et halvt 
fragment.

2.6.1.1.3. Fragmentering kontrolleres ikke i en 2 cm bred stripe rundt kanten av prøvene, der denne stripen 
representerer rammen på glasset, og heller ikke i en radius på 7,5 cm fra slagpunktet.
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2.6.1.1.4. Det tillates høyst tre fragmenter som dekker et område større enn 3 cm2. To av disse fragmentene kan ikke 
ligge innenfor samme sirkel med en diameter på 10 cm.

2.6.1.1.5. Avlange fragmenter kan tillates forutsatt at ytterkantene ikke er knivskarpe, og at lengden ikke er over 
7,5 cm, med unntak av det som er fastsatt i nr. 2.6.2.2 nedenfor. Dersom disse avlange fragmentene strekker 
seg helt til kanten av glasset, skal de ikke danne en vinkel med det som er større enn 45°.

2.6.1.2. Sone FII

2.6.1.2.1. Den gjenværende sikten etter knusing kontrolleres i det rektangulære området definert i nr. 2.3.2. I dette 
rektangelet skal ikke den totale flaten til fragmenter som er på mer enn 2 cm2, utgjøre mer enn 15 % 
av rektangelets flateinnhold, men når det gjelder frontruter som er under 44 cm høye , eller som har en 
monteringsvinkel på under 15° i forhold til vertikalen, skal siktprosenten være minst 10 % av det tilsvarende 
rektangelet.

2.6.1.2.2. Ikke noe fragment kan ha en flate som er større enn 16 cm2, med unntak av det forholdet som er beskrevet 
i nr. 2.6.2.2.

2.6.1.2.3. Innenfor en radius på 10 cm fra slagpunktet, men bare i den delen av sirkelen som ligger i sone FII, tillates 
tre fragmenter med en flate større enn 16 cm2, men mindre enn 25 cm2.

2.6.1.2.4. Fragmentene skal være tilnærmet regulære i formen og uten spisser av typen beskrevet i nr. 2.6.1.2.4.1. Det 
tillates imidlertid ikke mer enn ti irregulære fragmenter i et hvilket som helst rektangel på 50 × 20 cm, og 
ikke mer enn 25 på hele overflaten til frontruten.

 Ikke noe slikt fragment må inneholde en spiss som er mer enn 35 mm lang, målt i samsvar med nr. 2.6.1.2.4.1.

2.6.1.2.4.1. Et fragment anses å være et irregulært fragment dersom det ikke kan plasseres innenfor en sirkel på 40 mm 
i diameter, dersom det har minst én spiss som er mer enn 15 mm lang når den måles fra toppen av spissen 
og til den delen som har en bredde lik glasstykkelsen, og dersom det har én eller flere spisser med en 
toppvinkel som er mindre enn 40°.

2.6.1.2.5. Fragmenter med avlang form tillates i hele sone FII, forutsatt at de ikke er mer enn 10 cm lange, med unntak 
av det forholdet som er beskrevet i nr. 2.6.2.2.

2.6.1.3. Sone FIII

 Fragmentering i denne sonen skal ha egenskaper som ligger mellom de egenskapene som tillates for 
fragmenteringen i de to tilstøtende sonene (FI og FII).

2.6.2. En frontrute som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til 
fragmentering dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

2.6.2.1 når alle prøvinger utført med slagpunkt som definert i nr. 2.5.1, har gitt et tilfredsstillende resultat,

2.6.2.2 når én prøving blant dem som er utført med slagpunkt som definert i nr. 2.5.1, har gitt et utilfredsstillende 
resultat, idet det tas hensyn til avvik som ikke går utover følgende begrensninger:

 sone FI: ikke mer enn fem fragmenter som er mellom 7,5 og 15 cm lange,

 sone FII: ikke mer enn tre fragmenter med et areal på mellom 16 og 20 cm2 utenfor en sirkel med en radius 
på 10 cm med midtpunkt i slagpunktet,

 sone FIII: ikke mer enn fire fragmenter som er mellom 10 og 17,5 cm lange,

 og prøvingen deretter er gjentatt på en ny prøve, som enten samsvarer med kravene i nr. 2.6.1 eller har avvik 
som ligger innenfor begrensningene angitt ovenfor.

2.6.2.3 når to prøvinger blant alle prøvingene utført med de slagpunktene som er definert i nr. 2.5.1, har gitt et 
utilfredsstillende resultat, men avvikene går ikke utover begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2, og en ytterligere 
serie med prøvinger utført på et nytt sett prøver er i samsvar med kravene i nr. 2.6.1, eller ikke mer enn to 
prøver fra det nye settet har avvik innenfor begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2.

2.6.3. Dersom de ovennevnte avvikene påvises, skal de noteres i prøvingsrapporten, og fotografier av de aktuelle 
delene av frontruten skal legges ved rapporten.
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3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

3.2. Antall prøver

3.2.1. For hver gruppe av frontruter av herdet glass skal det utføres prøving på fire prøver som tilnærmet omfatter 
minste tilgjengelige areal, og fire prøver som tilnærmet omfatter største tilgjengelige areal, og alle de åtte 
prøvene skal være av samme type som de som ble valgt ut til fragmenteringsprøving (se nr. 2.2).

3.2.2. Alternativt kan laboratoriet som utfører prøvingene, bestemme at seks prøvelegemer i størrelsen (1100 × 
500 mm) + 5/– 2 mm for hver tykkelseskategori av frontruter skal prøves dersom de finner dette nødvendig.

3.3. Prøvingsmetode

3.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3 i vedlegg III C.

3.3.2. Fallhøyden skal være 1,50 m (+ 0/– 5 mm).

3.4. Tolking av resultatene

3.4.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom frontruten eller prøvelegemet knuses.

3.4.2. Et sett med prøver som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til 
slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

3.4.2.1 alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater,

3.4.2.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøver og gi tilfredsstillende resultater.

4. OPTISKE EGENSKAPER

 Kravene til optiske egenskaper som er fastsatt i nr. 9 i vedlegg III C, får anvendelse på alle typer frontruter.

________
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VEDLEGG III E

Ruter av ensartet herdet glass som ikke er frontruter(17)

1. DEFINISJON AV TYPE

 Ruter av ensartet herdet glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én 
av følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. herdingsprosessens art (termisk eller kjemisk),

1.1.3. formkategori; det skilles mellom to kategorier:

1.1.3.1 flate glassruter,

1.1.3.2 flate og krumme glassruter,

1.1.4. tykkelseskategorien for nominell tykkelse «e» (en produksjonstoleranse på ± 0,2 mm tillates):

— kategori I: e ≤ 3,5 mm

— kategori II: 3,5 mm < e ≤ 4,5 mm

— kategori III: 4,5 mm < e ≤ 6,5 mm

— kategori IV: 6,5 mm < e

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (fargeløst eller tonet),

1.2.3. med eller uten innebygde ledere,

2. FRAGMENTERINGSPRØVING

2.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

Materiale Problemindeks

Speilglass 2

Floatglass 1

Maskinglass 1

 Ingen andre sekundæregenskaper er aktuelle.

2.2. Utvelging av prøver

2.2.1. Prøver fra hver formkategori og fra hver tykkelseskategori som er vanskelige å framstille, velges ut i 
henhold til følgende prøvingskriterier:

2.2.1.1 for flate glassruter, to sett med prøver som tilsvarer:

2.2.1.1.1. største tilgjengelige areal,

(17) Denne typen ensartet herdet glass kan også brukes i frontruter til traktorer.
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2.2.1.1.2. den minste vinkelen mellom to tilstøtende sider,

2.2.1.2 for flate og krumme glassruter, tre sett med prøver som tilsvarer:

2.2.1.2.1. største tilgjengelige areal,

2.2.1.2.2. den minste vinkelen mellom to tilstøtende sider,

2.2.1.2.3. største segmenthøyde.

2.2.2. Prøvinger utført på prøver som tilsvarer det største området, S, anses å gjelde for ethvert annet område som 
er mindre enn S + 5 %.

2.2.3. Dersom de innleverte prøvene har en vinkel, γ, som er mindre enn 30°, skal prøvingene gjelde for alle 
produserte glassruter med en vinkel større enn γ – 5°.

 Dersom de innleverte prøvene har en vinkel, γ, som er større enn eller lik 30°, skal prøvingene gjelde for 
alle produserte glassruter med en vinkel større enn eller lik 30°.

2.2.4. Dersom segmenthøyden, h, for de innleverte prøvene er større enn 100 mm, skal prøvingene gjelde for alle 
produserte glassruter med en segmenthøyde som er mindre h + 30 mm.

 Dersom segmenthøyden for de innleverte prøvene er mindre enn eller lik 100 mm, skal prøvingene gjelde 
for alle produserte glassruter med en segmenthøyde som er mindre enn eller lik 100 mm.

2.3. Antall prøver per sett

 Antall prøver i hver gruppe skal være som følger, i henhold til formkategorien definert i nr. 1.1.3 ovenfor:

Type glassrute Antall prøver

Flate (to sett) 4

Flate og krumme (tre sett) 5

2.4. Prøvingsmetode

2.4.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 1 i vedlegg III C.

2.5. Slagpunkt (se vedlegg III N, figur 3)

2.5.1. For flate glassruter og krumme glassruter skal slagpunktene som er vist henholdsvis i figur 3a og 3b i 
vedlegg III N og i figur 3c i vedlegg III N, være som følger:

 punkt 1: 3 cm fra kanten av glassruten i den delen der kantens krumningsradius er minst,

 punkt 2: 3 cm fra kanten på en av medianene; dersom en av sidene til glassruten har et tangmerke, skal 
denne velges,

 punkt 3: i glassrutens geometriske midtpunkt,

 punkt 4: gjelder bare krumme glassruter: punktet skal velges på den største medianen i den delen av ruten 
der krumningsradien er minst.

2.5.2. Det utføres bare én prøving på hvert av de fastsatte slagpunktene.

2.6. Tolking av resultatene

2.6.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom fragmenteringen oppfyller følgende vilkår:

2.6.1.1 antall fragmenter i et hvilket som helst kvadrat på 5 × 5 cm2 er ikke under 40 eller over 400, eller dersom 
glasset ikke er tykkere enn 3,5 mm, ikke over 450,
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2.6.1.2. når det gjelder regelen ovenfor, teller et fragment som strekker seg utover en kvadratside, som et halvt 
fragment,

2.6.1.3. fragmentering kontrolleres ikke i en 2 cm bred stripe rundt kanten av prøvene, der denne stripen representerer 
rammen på glasset, og heller ikke i en radius på 7,5 cm fra slagpunktet,

2.6.1.4. det tillates ikke fragmenter som har en flate på over 3 cm2, med unntak for de delene som er definert i 
nr. 2.6.1.3,

2.6.1.5. noen få fragmenter med avlang form kan tillates, forutsatt at:

– kantene ikke er knivskarpe,

– dersom de strekker seg helt til kanten av glasset, danner de ikke en vinkel med kanten som er større enn 
45°,

 lengden, med mindre  nr. 2.6.2.2 nedenfor gjelder, ikke overstiger 7,5 cm.

2.6.2. Et sett med prøver som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med hensyn til 
fragmentering dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

2.6.2.1 når alle prøvinger som er utført med slagpunktene definert i nr. 2.5.1, har gitt et tilfredsstillende resultat,

2.6.2.2 når én prøving blant dem som er utført med slagpunkt som definert i nr. 2.5.1, har gitt et utilfredsstillende 
resultat, idet det tas hensyn til avvik som ikke går utover følgende begrensninger:

– ikke mer enn fem fragmenter som er mellom 6 og 7,5 cm lange,

– ikke mer enn fem fragmenter som er mellom 7,5 og 10 cm lange,

 og prøvingen deretter gjentas på en ny prøve, som enten samsvarer med kravene i nr. 2.6.1 eller har avvik 
som ligger innenfor begrensningene angitt ovenfor.

2.6.2.3. Når to prøvinger blant alle prøvingene som er utført med slagpunktene definert i nr. 2.5.1, har gitt et 
utilfredsstillende resultat, men avvikene går ikke utover begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2, og en ytterligere 
serie med prøvinger utført på et nytt sett prøver er i samsvar med kravene i nr. 2.6.1, eller ikke mer enn to 
prøver fra det nye settet har avvik innenfor begrensningene angitt i nr. 2.6.2.2.

2.6.3. Dersom de ovennevnte avvikene påvises, skal de noteres i prøvingsrapporten, og fotografier av de aktuelle 
delene av glassruten skal legges ved rapporten.

3. PRØVING AV MEKANISK MOTSTANDSEVNE

3.1. Prøving med kule på 227 g

3.1.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

Materiale Problemindeks Farge Problemindeks

Speilglass 2 fargeløst 1

Floatglass 1 tonet 2

Maskinglass 1

 De andre sekundæregenskapene (med eller uten innebygde ledere) er ikke aktuelle.

3.1.2. Antall prøvelegemer

 Seks prøvelegemer for hver tykkelseskategori definert i nr. 1.1.4 ovenfor, skal prøves.

3.1.3. Prøvingsmetode

3.1.3.1. Prøvingsmetoden som benyttes, er beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg III C.
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3.1.3.2. Fallhøyden (fra undersiden av kulen til oversiden av prøvelegemet) er angitt i tabellen nedenfor ut fra 
tykkelsen på glassruten:

Nominell tykkelse på glassruten (e) Fallhøyde

e ≤ 3,5 mm 2,0 m + 5 / – 0 mm

3,5 mm < e 2,5 m + 5 / – 0 mm

3.1.4. Tolking av resultatene

3.1.4.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom prøvelegemet ikke knuses.

3.1.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til mekanisk motstandsevne dersom minst ett av følgende vilkår er oppfylt:

3.1.4.2.1. ikke mer enn én prøving har gitt utilfredsstillende resultat,

3.1.4.2.2. når to prøvinger har gitt utilfredsstillende resultater, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
med seks prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

4. OPTISKE EGENSKAPER

4.1. Lystransmisjon

 Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i nr. 9.1 i vedlegg III C, gjelder for ensartet herdede 
glassruter eller glassrutedeler som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.

________
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VEDLEGG III F

Frontruter av vanlig laminert glass

1. DEFINISJON AV TYPE

 Frontruter av vanlig laminert glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst 
én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. form og størrelse.

 Frontruter av vanlig laminert glass anses å tilhøre én gruppe med hensyn til prøvingene av mekanisk 
motstandsevne og miljømessige egenskaper,

1.1.3. antall lag med glass,

1.1.4. den nominelle tykkelsen «e» til frontruten, med en tillatt produksjonstoleranse på 0,2 n mm (der n er antall 
lag med glass i frontruten) over eller under nominell verdi,

1.1.5. den nominelle tykkelsen på mellomlaget eller mellomlagene,

1.1.6. mellomlagets eller mellomlagenes art og type (f.eks. PVB eller andre mellomlag av plastmateriale).

1.2 Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (helt eller delvis) på mellomlaget eller mellomlagene (fargeløst eller tonet),

1.2.3. farge på glasset (fargeløst eller tonet).

1.2.4. med eller uten innebygde ledere,

1.2.5. med eller uten innebygde antiblendingsbånd.

2. ALLMENT

2.1. Når det gjelder frontruter av vanlig laminert glass, utføres alle prøvinger unntatt slagprøving med hodevekt 
(nr. 3.2) og prøving av optiske egenskaper på flate prøvelegemer som enten er skåret ut fra eksisterende 
frontruter, eller som er laget spesielt for dette formålet. I begge tilfellene skal prøvelegemene være klart 
representative for de serieproduserte frontrutene det søkes om typegodkjenning av deler for.

2.2. Før hver prøving skal prøvelegemene oppbevares i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C. 
Prøvingene skal finne sted så snart som mulig etter at prøvelegemene er tatt ut av kammeret de har vært 
oppbevart i.

3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

3.2. Slagprøving med hodevekt på en hel frontrute

3.2.1. Antall prøver

 Prøving skal utføres på fire prøver fra serien med minste tilgjengelige areal, og fire prøver fra serien med 
største tilgjengelige areal, utvalgt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III M.
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3.2.2. Prøvingsmetode

3.2.2.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3.3.2 i vedlegg III C.

3.2.2.2. Fallhøyden skal være 1,5 m + 0/– 5 mm.

3.2.3. Tolking av resultatene

3.2.3.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.2.3.1.1. prøven blir knust slik at det oppstår flere sirkulære sprekker sentrert omtrent ved slagpunktet, og sprekkene 
nærmest slagpunktet skal ikke være mer enn 80 mm fra punktet,

3.2.3.1.2. glasslagene skal fortsatt henge 1.4.med mellomlaget av plastmateriale. Utenfor en sirkel på 60 mm i 
diameter rundt slagpunktet tillates det én eller flere delamineringer i en bredde på under 4 mm, på hver side 
av sprekken.

3.2.3.1.3. På slagpunktsiden:

3.2.3.1.3.1. skal mellomlaget ikke blottlegges over et område større enn 20 cm2,

3.2.3.1.3.2. tillates det en rift i mellomlaget som ikke er lengre enn 35 mm.

3.2.3.2. Et sett med prøver som er innlevert til godkjenning, anses som tilfredsstillende med hensyn til slagprøving 
med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.2.3.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.2.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøver og gi tilfredsstillende resultater.

3.3. Slagprøving med hodevekt på flate prøvelegemer

3.3.1. Antall prøvelegemer

 Seks flate prøvelegemer på (1100 mm × 500 mm) + 5/– 2 mm prøves.

3.3.2. Prøvingsmetode

3.3.2.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3.3.1 i vedlegg III C.

3.3.2.2. Fallhøyden skal være 4 m (+ 25/– 0 mm).

3.3.3. Tolking av resultatene

3.3.3.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.3.3.1.1. prøvelegemet gir etter og knuses slik at det oppstår flere sirkulære sprekker omtrent ved slagpunktet,

3.3.3.1.2. det tillates rifter i mellomlaget forutsatt at hodet på prøvingsdukken ikke går gjennom prøvelegemet,

3.3.3.1.3. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.3.3.2 et sett med prøvelegemer som er innlevert til godkjenning, anses som tilfredsstillende med hensyn til 
slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.3.3.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.3.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.
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4. PRØVING AV MEKANISK MOTSTANDSEVNE

4.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

4.2. Prøving med kule på 2260 g

4.2.1. Antall prøvelegemer

 Seks kvadratiske prøvelegemer med sider på 300 mm + 10/– 0 mm prøves.

4.2.2. Prøvingsmetode

4.2.2.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 2.2 i vedlegg III C.

4.2.2.2. Fallhøyden (fra undersiden av kulen til oversiden av prøvelegemet) skal være 4 m + 25/– 0 mm.

4.2.3. Tolking av resultatene

4.2.3.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom kulen ikke går gjennom glasset innen fem 
sekunder etter slagøyeblikket.

4.2.3.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til prøvingen med kule på 2260 g, dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

4.2.3.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

4.2.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

4.3. Prøving med kule på 227 g

4.3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

4.3.2. Antall prøvelegemer

 20 kvadratiske prøvelegemer med sider på 300 mm + 10/– 0 mm prøves.

4.3.3. Prøvingsmetode

4.3.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg III C. Ti prøvelegemer skal prøves ved en temperatur 
på +40 ± 2 °C, og ti ved en temperatur på –20 ± 2 °C.

4.3.3.2. Fallhøyden for de ulike tykkelseskategoriene og vekten på løsnede fragmenter er angitt i tabellen nedenfor:

Tykkelse på  
prøvelegemet

+40 °C –20 °C

Fallhøyde Største tillatte 
fragmentmasse Fallhøyde Største tillatte 

fragmentmasse

mm m (*) g m (*) g

e ≤ 4,5 9 12 8,5 12

4,5 < e ≤ 5,5 10 15 9 15

5,5 < e ≤ 6,5 11 20 9,5 20

e > 6,5 12 25 10 25

(*) Det tillates en toleranse på + 25/– 0 mm når det gjelder fallhøyde.



22.10.2015 Nr. 64/85EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

4.3.4. Tolking av resultatene

4.3.4.1 Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

– kulen går ikke gjennom prøvelegemet,

– prøvelegemet knuses ikke i flere biter,

– dersom mellomlaget ikke har rifter, skal vekten av fragmentene som har løsnet fra motsatt glasside av 
slagpunktet, ikke overstige verdiene angitt i nr. 4.3.3.2.

4.3.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til prøvingen med kule på 227 g, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

4.3.4.2.1. minst åtte prøvinger ved hver prøvingstemperatur gir tilfredsstillende resultat, eller

4.3.4.2.2. etter at mer enn to prøvinger ved hver prøvingstemperatur har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie 
med prøvinger utføres på et nytt sett prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

5. PRØVING AV MILJØMESSIGE EGENSKAPER

5.1. Prøving av bestandighet mot slitasje

5.1.1. Problemindekser og prøvingsmetode

 Kravene i nr. 4 i vedlegg III C får anvendelse, og prøvingen gjentas i 1 000 omganger.

5.1.2. Tolking av resultatene

 Sikkerhetsglassruten anses som tilfredsstillende med hensyn til slitasjebestandighet dersom lysspredningen 
som slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 2 %.

5.2. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer

 Kravene i nr. 5 i vedlegg III C får anvendelse.

5.3. Prøving av bestandighet mot stråling

5.3.1. Generelle krav

 Denne prøvingen utføres bare dersom laboratoriet anser den nødvendig ut fra de opplysningene det har om 
mellomlaget.

5.3.2. Kravene i nr. 6 i vedlegg III C får anvendelse.

5.4. Prøving av bestandighet mot fuktighet

 Kravene i nr. 7 i vedlegg III C får anvendelse.

6. OPTISKE EGENSKAPER

 Kravene til optiske egenskaper som er fastsatt i nr. 9 i vedlegg III C, får anvendelse på alle typer frontruter.

_________



Nr. 64/86 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG III G

Ruter av laminert glass som ikke er frontruter(24)

1. DEFINISJON AV TYPE

 Ruter av laminert glass som ikke er frontruter, anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det 
gjelder minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. tykkelseskategori for nominell tykkelse «e» med en tillatt produksjonstoleranse på ±0,2n mm (der n er 
antall lag med glass i ruten):

— kategori I: e ≤ 5,5 mm,

— kategori II: 5,5 mm < e ≤ 6,5 mm,

— kategori III: 6,5 mm < e

1.1.3. den nominelle tykkelsen på mellomlaget eller mellomlagene,

1.1.4. mellomlagets eller mellomlagenes art og type, f.eks. PVB eller andre mellomlag av plastmateriale,

1.1.5. eventuell spesialbehandling som kan ha vært utført på ett av glasslagene.

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (helt eller delvis) på mellomlaget eller mellomlagene (fargeløst eller tonet),

1.2.3. farge på glasset (fargeløst eller tonet).

2.  ALLMENT

2.1. Når det gjelder ruter av laminert glass som ikke er frontruter, utføres prøvingene på flate prøvelegemer 
som enten er skåret ut fra eksisterende glassruter, eller som er laget spesielt for dette formålet. I begge 
tilfellene skal prøvelegemene være klart representative for de serieproduserte glassrutene det søkes om 
typegodkjenning av deler for.

2.2. Før hver prøving skal prøvelegemene av laminert glass oppbevares i minst fire timer ved en temperatur 
på 23 ± 2 °C. Prøvingene skal utføres på prøvelegemene så snart de er tatt ut av kammeret de har vært 
oppbevart i.

2.3. Bestemmelsene i dette vedlegget anses å være oppfylt dersom glasset som er innlevert til typegodkjenning 
av deler, har samme sammensetning som en frontrute som allerede er godkjent i henhold til bestemmelsene 
i vedlegg III F, III H or III I.

3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

3.2. Antall prøvelegemer

 Seks flate prøvelegemer på 1100 mm × 500 mm (+ 25/– 0 mm) prøves.

(24) Denne typen laminert glass kan også brukes i frontruter til traktorer.
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3.3. Prøvingsmetode

3.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3 i vedlegg III C.

3.3.2. Fallhøyden skal være 1,50 m + 0/– 5 mm. Denne økes til 4 m + 25/– 0 mm for glassruter som benyttes til 
frontruter i traktorer.

3.4. Tolking av resultatene

3.4.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.4.1.1. prøvelegemet gir etter og knuses slik at det oppstår flere sirkulære sprekker omtrent ved slagpunktet,

3.4.1.2. det tillates rifter i mellomlaget, men hodet på prøvingsdukken skal ikke gå gjennom prøvelegemet,

3.4.1.3. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenningsprøving, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.4.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.4.2.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

4. MEKANISK MOTSTANDSEVNE – PRØVING MED KULE PÅ 227 G

4.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

4.2. Antall prøvelegemer

 Fire flate kvadratiske prøvelegemer på 300 mm x 300 mm (+ 10/– 0 mm) prøves.

4.3. Prøvingsmetode

4.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 2.1 i vedlegg III C.

4.3.2. Fallhøyden (fra undersiden av kulen til oversiden av prøvelegemet) er en funksjon av den nominelle 
tykkelsen, som angitt i tabellen nedenfor:

Nominell tykkelse Fallhøyde

e ≤ 5,5 mm 5 m

+25 mm/–0 mm5,5 mm ≤ e ≤ 6,5 mm 6 m

6,5 mm ≤ e 7 m

4.4. Tolking av resultatene

4.4.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

– kulen går ikke gjennom prøvelegemet,

– prøvelegemet knuses ikke i flere biter,

– totalvekten av de få fragmentene som har løsnet fra den motsatte siden av slagpunktet, ikke overstiger 
15 g.
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4.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenningsprøving, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til mekanisk motstandsevne dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

4.4.2.1 alle prøvinger har gitt tilfredsstillende resultater, eller

4.4.2.2 etter at høyst to prøvinger har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt 
sett prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

5. PRØVING AV MILJØMESSIGE EGENSKAPER

5.1. Prøving av bestandighet mot slitasje

5.1.1. Problemindekser og prøvingsmetode

 Kravene i nr. 4 i vedlegg III C får anvendelse, og prøvingen gjentas i 1 000 omganger.

5.2.1. Tolking av resultatene

 Sikkerhetsglassruten anses som tilfredsstillende med hensyn til slitasjebestandighet dersom lysspredningen 
som slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 2 %.

5.2. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer

 Kravene i nr. 5 i vedlegg III C får anvendelse.

5.3. Prøving av bestandighet mot stråling

5.3.1. Generelle krav

 Denne prøvingen utføres bare dersom laboratoriet anser den nødvendig ut fra de opplysningene det har om 
mellomlaget.

5.3.2. Kravene i nr. 6 i vedlegg III C får anvendelse.

5.4. Prøving av bestandighet mot fuktighet

5.4.1. Kravene i nr. 7 i vedlegg III C får anvendelse.

6. OPTISKE EGENSKAPER

6.1. Lystransmisjon

 Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i nr. 9.1 i vedlegg III C, gjelder for andre glassruter enn 
frontruter, eller glassrutedeler som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.

________
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VEDLEGG III H

Frontruter av forsterket laminert glass

1. DEFINISJON AV TYPE

 Frontruter av forsterket laminert glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder 
minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. form og størrelse.

 Frontruter av forsterket laminert glass anses å tilhøre én gruppe med hensyn til prøvingene av fragmentering, 
mekanisk motstandsevne og miljømessige egenskaper,

1.1.3. antall lag med glass,

1.1.4. den nominelle tykkelsen «e» til frontruten, med en tillatt produksjonstoleranse på 0,2 n mm (der n er antall 
lag med glass i frontruten) over og under nominell verdi,

1.1.5. eventuell spesialbehandling som kan ha vært utført på ett eller flere av glasslagene,

1.1.6. den nominelle tykkelsen på mellomlaget eller mellomlagene,

1.1.7. mellomlagets eller mellomlagenes art og type (f.eks. PVB eller andre mellomlag av plastmateriale).

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (helt eller delvis) på mellomlaget eller mellomlagene (fargeløst eller tonet),

1.2.3. farge på glasset (fargeløst eller tonet).

1.2.4. med eller uten innebygde ledere,

1.2.5. med eller uten innebygde antiblendingsbånd.

2. ALLMENT

2.1. Når det gjelder frontruter av forsterket laminert glass, utføres alle prøvinger unntatt slagprøving med 
hodevekt på en hel frontrute og prøving av optiske egenskaper på prøver og/eller flate prøvelegemer 
som er laget spesielt for dette formålet. Prøvelegemene skal imidlertid være klart representative for de 
serieproduserte frontrutene det søkes om typegodkjenning av deler for.

2.2. Før hver prøving skal prøvelegemene oppbevares i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C. 
Prøvingene skal finne sted så snart som mulig etter at prøvelegemene eller prøvene er tatt ut av kammeret 
de har vært oppbevart i.

3. PÅKREVDE PRØVINGER

 Følgende prøvinger skal utføres på frontruter av forsterket laminert glass:

3.1. prøvingene foreskrevet for frontruter av vanlig laminert glass i vedlegg III F,

3.2. fragmenteringsprøvingen beskrevet i nr. 4 nedenfor.
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4. FRAGMENTERINGSPRØVING

4.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

Materiale Problemindeks

Speilglass 2

Floatglass 1

Maskinglass 1

4.2. Antall prøvelegemer eller prøver

 Ett prøvelegeme som måler 1100 × 500 mm (+ 5/– 2 mm), eller én prøve for hvert slagpunkt, skal prøves.

4.3. Prøvingsmetode

 Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 1 i vedlegg III C.

4.4. Slagpunkt(er)

 Kulen skal treffe glassruten på hvert av de ytre forsterkede lagene i midten av prøvelegemet eller prøven.

4.5. Tolking av resultatene

4.5.1. For hvert slagpunkt anses fragmenteringsprøvingen å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom den samlede 
flaten til fragmenter på 2 cm2 eller over, som ligger innenfor et rektangel som definert i nr. 2.3.2 i vedlegg III 
D, ikke utgjør mer enn 15 % av flaten til rektangelet.

4.5.1.1. Når det gjelder en prøve:

4.5.1.1.1. Rektangelets midtpunkt ligger innenfor en sirkel med en radius på 10 cm sentrert på projeksjonen av 
referansepunktet, som definert i nr. 1.2 i vedlegg I til direktiv 2008/2/EF.

4.5.1.1.2. For traktorer der det ikke er mulig å fastslå referansepunktet, skal posisjonen til siktsonen angis i 
prøvingsrapporten.

4.5.1.1.3. Rektangelets høyde kan reduseres til 15 cm dersom frontrutene er under 44 cm hye, eller dersom 
monteringsvinkelen er mindre enn 15° fra vertikalen; siktprosenten skal være minst 10 % av flaten til det 
tilsvarende rektangelet.

4.5.1.2. Når det gjelder prøvelegemer, skal rektangelets midtpunkt ligge på den største aksen til prøvelegemet og 
450 mm fra en av kantene.

4.5.2. Den eller de prøvelegemene eller prøvene som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som 
tilfredsstillende med hensyn til fragmentering dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:

4.5.2.1. prøvingen gir et tilfredsstillende resultat for hvert slagpunkt, eller

4.5.2.2 etter at prøvingen er gjentatt på et nytt sett med fire prøvelegemer, og på hvert slagpunkt der prøvingen 
opprinnelig gav utilfredsstillende resultater, gir alle de fire nye prøvingene som utføres på de samme 
slagpunktene, tilfredsstillende resultater.

________
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VEDLEGG III I

Ruter av sikkerhetsglass som er plastbelagt på innsiden

1. Sikkerhetsglass, som definert i vedlegg III D-III H, skal dersom det er belagt med plastmateriale på 
innsiden, skal i tillegg til å oppfylle kravene i de enkelte vedleggene, også oppfylle følgende krav.

2. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT SLITASJE

2.1. Problemindekser og prøvingsmetode

 Plastbelegget skal prøves i 100 omganger i samsvar med kravene i nr. 4 i vedlegg III C.

2.2. Tolking av resultatene

 Plastbelegget anses som tilfredsstillende med hensyn til  slitasjebestandighet dersom lysspredningen som 
slitasjen på prøvelegemet har ført til, ikke overstiger 4 %.

3. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT FUKTIGHET

3.1. Herdet sikkerhetsglass med plastbelegg skal prøves med hensyn til bestandighet mot fuktighet.

3.2. Kravene i nr. 7 i vedlegg III C får anvendelse.

4. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT TEMPERATURSVINGNINGER

 Kravene i nr. 8 i vedlegg III C får anvendelse.

5. BRANNTEKNISK PRØVING

 Kravene i nr. 10 i vedlegg III C får anvendelse.

6. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT KJEMISKE AGENSER

 Kravene i nr. 11 i vedlegg III C får anvendelse.

________
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VEDLEGG III J

Frontruter av pleksiglass

1. DEFINISJON AV TYPE

 Frontruter av pleksiglass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av 
følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. form og størrelse.

 Frontruter av pleksiglass anses å tilhøre en gruppe med hensyn til prøvingene av mekanisk motstandsevne, 
miljømessige egenskaper, bestandighet mot temperatursvingninger og bestandighet mot kjemiske agenser,

1.1.3. antall lag med plast,

1.1.4. den nominelle tykkelsen «e» til frontruten, med en tillatt produksjonstoleranse på ± 0,2 mm,

1.1.5. den nominelle tykkelsen på glasslaget,

1.1.6. den nominelle tykkelsen på det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag,

1.1.7. arten og typen til det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag (f.eks. PVB eller andre 
plastmaterialer), og plastlaget på innsiden,

1.1.8. eventuell spesialbehandling som kan ha vært utført på glassruten.

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (helt eller delvis) på plastlaget eller plastlagene (fargeløst eller tonet),

1.2.3. farge på glasset (fargeløst eller tonet).

1.2.4. med eller uten innebygde ledere,

1.2.5. med eller uten innebygde antiblendingsbånd.

2. ALLMENT

2.1. Når det gjelder frontruter av pleksiglass, utføres alle prøvinger unntatt slagprøving med hodevekt (3.2) og 
prøving av optiske egenskaper på flate prøvelegemer som enten er skåret ut fra eksisterende frontruter, eller 
som er laget spesielt for dette formålet. I begge tilfellene skal prøvelegemene være klart representative for 
de serieproduserte frontrutene det søkes om typegodkjenning av deler for.

2.2. Før hver prøving skal prøvelegemene oppbevares i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 2 °C. 
Prøvingene skal finne sted så snart som mulig etter at prøvelegemene er tatt ut av kammeret de har vært 
oppbevart i.

3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.
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3.2. Slagprøving med hodevekt på en hel frontrute

3.2.1. Antall prøver

 Prøving skal utføres på fire prøver fra serien med minste tilgjengelige areal, og fire prøver fra serien med 
største tilgjengelige areal, utvalgt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III M.

3.2.2. Prøvingsmetode

3.2.2.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3.3.2 i vedlegg III C.

3.2.2.2. Fallhøyden skal være 1,50 m (+ 0/– 5 mm).

3.2.3. Tolking av resultatene

3.2.3.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.2.3.1.1. glasslaget blir knust slik at det oppstår flere sirkulære sprekker sentrert omtrent ved slagpunktet, og 
sprekkene nærmest slagpunktet skal ikke være mer enn 80 mm fra punktet,

3.2.3.1.2. glasslaget henger fortsatt sammen med mellomlaget av plastmateriale. Utenfor en sirkel på 60 mm i 
diameter rundt slagpunktet tillates det én eller flere delamineringer i en bredde på under 4 mm, på hver side 
av sprekken.

3.2.3.1.3. det tillates en rift i mellomlaget som ikke er lengre enn 35 mm på slagsiden.

3.2.3.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.2.3.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.2.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

3.3. Slagprøving med hodevekt på flate prøvelegemer

3.3.1. Antall prøvelegemer

 Seks flate prøvelegemer på 1100 mm × 500 mm (+ 5/– 2 mm) prøves.

3.3.2. Prøvingsmetode

3.3.2.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3.3.1 i vedlegg III C.

3.3.2.2. Fallhøyden skal være 4 m (+ 25/– 0 mm).

3.3.3. Tolking av resultatene

3.3.3.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.3.3.1.1. glasslaget gir etter og knuses slik at det oppstår flere sirkulære sprekker omtrent ved slagpunktet,

3.3.3.1.2. det tillates rifter i mellomlaget, men hodet på prøvingsdukken skal ikke gå gjennom prøvelegemet,

3.3.3.1.3. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.3.3.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.3.3.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.3.3.2.2. etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.
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4. PRØVING AV MEKANISK MOTSTANDSEVNE

4.1. Problemindekser, prøvingsmetode og tolking av resultatene

 Kravene i nr. 4 i vedlegg III F får anvendelse.

4.2. Det tredje kravet fastsatt i nr. 4.3.4.1 i vedlegg III F er imidlertid ikke relevant.

5. PRØVING AV MILJØMESSIGE EGENSKAPER

5.1. Prøving av bestandighet mot slitasje

5.1.1. Prøving av bestandighet mot slitasje på utsiden

5.1.1.1. Kravene i nr. 5.1 i vedlegg III F får anvendelse.

5.1.2. Prøving av bestandighet mot slitasje på innsiden

5.1.2.1. Kravene i nr. 2 i vedlegg III I får anvendelse.

5.2. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer

 Kravene i nr. 5 i vedlegg III C får anvendelse.

5.3. Prøving av bestandighet mot stråling

 Kravene i nr. 6 i vedlegg III C får anvendelse.

5.4. Prøving av bestandighet mot fuktighet

 Kravene i nr. 7 i vedlegg III C får anvendelse.

5.5. Prøving av bestandighet mot temperatursvingninger

 Kravene i nr. 8 i vedlegg III C får anvendelse.

6. OPTISKE EGENSKAPER

 Kravene til optiske egenskaper som er fastsatt i nr. 9 i vedlegg III C, får anvendelse på alle typer frontruter.

7. BRANNTEKNISK PRØVING

 Kravene i nr. 10 i vedlegg III C får anvendelse.

8. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT KJEMISKE AGENSER

 Kravene i nr. 11 i vedlegg III C får anvendelse.

________
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VEDLEGG III K

Ruter av pleksiglass som ikke er frontruter (25)

1. DEFINISJON AV TYPE

 Ruter av pleksiglass som ikke er frontruter, anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det 
gjelder minst én av følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. tykkelseskategorien som gjelder for den nominelle tykkelsen «e», med en tillatt produksjonstoleranse på 
± 0,2:

— kategori I: e ≤ 3,5 mm

— kategori II: 3,5 mm < e ≤ 4,5 mm

— kategori III: 4,5 mm < e

1.1.3. den nominelle tykkelsen på det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag,

1.1.4. den nominelle tykkelsen på glassruten,

1.1.5. typen til det eller de plastlagene som fungerer som mellomlag (f.eks. PVB eller andre plastmaterialer), og 
plastlaget på innsiden,

1.1.6. eventuell spesialbehandling som kan ha vært utført på glasslaget.

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. materialets art (speilglass, floatglass, maskinglass),

1.2.2. farge (helt eller delvis) på plastlaget eller plastlagene (fargeløst eller tonet),

1.2.3. farge på glasset (fargeløst eller tonet).

2. ALLMENT

2.1. Når det gjelder ruter av pleksiglass som ikke er frontruter, utføres prøvingene på flate prøvelegemer som 
enten er skåret ut fra vanlige glassruter, eller som er laget spesielt for dette formålet. I begge tilfellene skal 
prøvelegemene være klart representative for serieproduserte glassrutene det søkes om typegodkjenning av 
deler for.

2.2. Før hver prøving skal prøvelegemene av pleksiglass oppbevares i minst fire timer ved en temperatur på 23 
± 2 °C. Prøvingene skal finne sted så snart som mulig etter at prøvelegemene er tatt ut av kammeret de har 
vært oppbevart i.

2.3. Bestemmelsene i dette vedlegget anses å være oppfylt dersom glasset som er innlevert til typegodkjenning 
av deler, har samme sammensetning som en frontrute som allerede er godkjent i henhold til bestemmelsene 
i vedlegg III J.

(25) Denne typen rute av pleksiglass kan også brukes til frontruter på traktorer.
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3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindekser for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

3.2. Antall prøvelegemer

 Seks flate prøvelegemer på 1100 mm × 500 mm (+ 5/– 2 mm) prøves.

3.3. Prøvingsmetode

3.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3 i vedlegg III C.

3.3.2. Fallhøyden skal være 1,50 m + 0/– 5 mm. (Denne økes til 4 m + 25/– 0 mm for glassruter som benyttes til 
frontruter i traktorer.)

3.4. Tolking av resultatene

3.4.1. Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.4.1.1. glasslaget knuses slik at det oppstår flere sprekker,

3.4.1.2. det tillates rifter i mellomlaget forutsatt at hodet på prøvingsdukken ikke går gjennom prøvelegemet,

3.4.1.3. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.4.2. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende med 
hensyn til slagprøving med hodevekt dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.4.2.1. alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater, eller

3.4.2.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

4. MEKANISK MOTSTANDSEVNE – PRØVING MED KULE PÅ 227 G

4.1. Kravene i nr. 4 i vedlegg III G får anvendelse, med unntak av tabellen i nr. 4.3.2, som erstattes av:

Nominell tykkelse Fallhøyde

e ≤ 3,5 mm 5 m

+ 25/– 0 mm3,5 mm < e ≤ 4,5 mm 6 m

e > 4,5 mm 7 m

4.2. Kravet i tredje strekpunkt i nr. 4.4.1 i vedlegg III G er imidlertid ikke relevant.

5. PRØVING AV MILJØMESSIGE EGENSKAPER

5.1. Prøving av bestandighet mot slitasje

5.1.1. Prøving av bestandighet mot slitasje på utsiden

 Kravene i nr. 5.1 i vedlegg III G får anvendelse.
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5.1.2. Prøving av bestandighet mot slitasje på innsiden

 Kravene i nr. 2,1 i vedlegg III I får anvendelse.

5.2. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer

 Kravene i nr. 5 i vedlegg III C får anvendelse.

5.3. Prøving av bestandighet mot stråling

 Kravene i nr. 6 i vedlegg III C får anvendelse.

5.4. Prøving av bestandighet mot fuktighet

 Kravene i nr. 7 i vedlegg III C får anvendelse.

5.5. Prøving av bestandighet mot temperatursvingninger

 Kravene i nr. 8 i vedlegg III C får anvendelse.

6. OPTISKE EGENSKAPER

 Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i nr. 9.1 i vedlegg III C, gjelder for glassruter eller 
glassrutedeler som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.

7. BRANNTEKNISK PRØVING

 Kravene i nr. 10 i vedlegg III C får anvendelse.

8. PRØVING AV BESTANDIGHET MOT KJEMISKE AGENSER

 Kravene i nr. 11 i vedlegg III C får anvendelse.

________
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VEDLEGG III L

Enheter av dobbelt glass

1. DEFINISJON AV TYPE

 Enheter av dobbelt glass anses å tilhøre forskjellige typer dersom de er ulike når det gjelder minst én av 
følgende primær- eller sekundæregenskaper.

1.1. Primæregenskaper:

1.1.1. varemerke eller handelsnavn,

1.1.2. sammensetningen av enheten av dobbelt glass (symmetrisk/asymmetrisk),

1.1.3. type for hver glassrute i sammensetningen som definert i nr. 1 i vedlegg III E, III G eller III K,

1.1.4. den nominelle bredden på mellomrommet mellom de to glassrutene,

1.1.5. forseglingstypen (organisk, glass-glass eller glass-metall).

1.2. Sekundæregenskaper:

1.2.1. Sekundæregenskapene til hver av glassrutene i sammensetningen, som definert i nr. 1.2 i vedlegg III E,  
III G eller III K.

2. ALLMENT

2.1. Hver av glassrutene i sammensetningen som utgjør enheten av dobbelt glass, skal enten typegodkjennes 
eller være i henhold til kravene i det relevante vedlegget (III E, III G eller III K).

2.2. Prøvinger utført på enheter av dobbelt glass med en nominell bredde «e» på mellomrommet, vil gjelde for 
alle enheter av dobbelt glass med samme egenskaper og en nominell bredde «e» ±3 mm på mellomrommet. 
Den som søker om typegodkjenning av deler, kan likevel innlevere til prøving den prøven som har minst 
mellomrom, og den prøven som har størst mellomrom.

2.3. Når det gjelder enheter av dobbelt glass som består av minst en rute av laminert glass eller en rute av 
pleksiglass, skal prøvelegemene før prøvingen oppbevares i minst fire timer ved en temperatur på 23 ± 
2 °C. Prøvingene skal finne sted umiddelbart etter at prøvelegemene er tatt ut av kammeret de har vært 
oppbevart i.

3. SLAGPRØVING MED HODEVEKT

3.1. Problemindeks for sekundæregenskaper

 Ingen sekundæregenskaper er aktuelle.

3.2. Antall prøvelegemer

 Seks prøvelegemer på 1100 mm × 500 mm (+ 5/– 2 mm) skal prøves for hver tykkelseskategori av rutene 
enheten består av, og for hver mellomromstykkelse som definert i nr. 1.1.4 ovenfor.

3.3. Prøvingsmetode

3.3.1. Metoden som benyttes, er beskrevet i nr. 3 i vedlegg III C.

3.3.2. Fallhøyden skal være 1,5 m (+ 0/– 5 mm).

3.3.3. Når det gjelder asymmetrisk dobbeltglass, skal det utføres tre prøvinger på hver side.
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3.4. Tolking av resultatene

3.4.1. Dobbelt glass som består av to ruter av ensartet herdet glass.

 Prøvingen anses å ha gitt et tilfredsstillende resultat dersom begge rutene knuses.

3.4.2. Dobbelt glass som består av to ruter av laminert glass, unntatt frontruter.

 Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.4.2.1. begge rutene i prøvelegemet gir etter og knuses slik at det oppstår flere sirkulære sprekker omtrent ved 
slagpunktet,

3.4.2.2. det tillates rifter i mellomlagene, men hodet på prøvingsdukken skal ikke gå gjennom,

3.4.2.3. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.4.3. Dobbelt glass som består av en rute av ensartet herdet glass og en rute av laminert glass eller pleksiglass, 
unntatt frontruter.

 Prøvingen har gitt tilfredsstillende resultater dersom følgende vilkår er oppfylt:

3.4.3.1. ruten av herdet glass knuses,

3.4.3.2. ruten av laminert glass eller pleksiglass gir etter og knuses slik at det oppstår flere sirkulære sprekker 
omtrent ved slagpunktet,

3.4.3.3. det tillates rifter i mellomlaget/mellomlagene forutsatt at hodet på prøvingsdukken ikke går gjennom 
prøvelegemet,

3.4.3.4. ingen store glassfragmenter løsner fra mellomlaget.

3.4.4. Et sett med prøvelegemer som er innlevert til typegodkjenning av deler, anses som tilfredsstillende etter at 
slagprøving med hodevekt er utført, dersom ett av følgende to vilkår er oppfylt:

3.4.4.1 alle prøvinger gir tilfredsstillende resultater,

3.4.4.2 etter at en prøving har gitt utilfredsstillende resultat, skal en ny serie med prøvinger utføres på et nytt sett 
prøvelegemer og gi tilfredsstillende resultater.

4. OPTISKE EGENSKAPER

 Kravene til regulær lystransmisjonsfaktor fastsatt i nr. 9.1 i vedlegg III C, gjelder for enheter av dobbelt 
glass eller deler av enheter av dobbelt glass som er plassert på steder som er vesentlige for førerens sikt.

________
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VEDLEGG III M

Gruppering av frontruter for typegodkjenningsprøving for deler

1. Det tas hensyn til følgende egenskaper:

1.1. frontrutens tilgjengelige areal,

1.2. segmenthøyden,

1.3. krumningen.

2. En gruppe består av en tykkelseskategori.

3. Klassifiseringen utføres med utgangspunkt i tilgjengelig areal, i stigende rekkefølge. De fem største og de 
fem minste tilgjengelige arealene velges ut, og nummereres som følger:

1 for det største 1 for det minste

2 for det umiddelbart under 1 2 for det umiddelbart over 1

3 for det umiddelbart under 2 3 for det umiddelbart over 2

4 for det umiddelbart under 3 4 for det umiddelbart over 3

5 for det umiddelbart under 4 5 for det umiddelbart over 4

4. Innenfor hver av de to seriene definert i nr. 3 ovenfor, nummereres segmenthøydene som følger:

1 for den største segmenthøyden,

2 for den umiddelbart lavere,

3 for den umiddelbart lavere enn foregående verdi osv.

5. Innenfor hver av de to seriene definert i nr. 3 ovenfor, nummereres krumningsradiene som følger:

1 for den minste krumningsradien,

2 for den umiddelbart høyere,

3 for den umiddelbart høyere enn foregående verdi osv.

6. Numrene gitt til hver frontrute i de to seriene definert i nr. 3 ovenfor, summeres.

6.1. Den frontruten blant de fem største som har lavest sum, og den frontruten blant de fem minste som har 
lavest sum, velges ut til de fullstendige prøvingene som er definert i vedlegg III D, III F, III H, III I eller  
III J.

6.2. På de andre frontrutene i de samme seriene utføres prøvingene for å kontrollere de optiske egenskapene 
som er definert i nr. 9 i vedlegg III C.

7. Noen få frontruter med parametrer for form og/eller krumningsradius som avviker vesentlig fra yttertilfellene 
i den utvalgte gruppen, kan også prøves dersom den tekniske instansen som utfører prøvingene, mener at de 
aktuelle parametrene vil kunne gi merkbare negative utslag.

8. Begrensningene for gruppen bestemmes av frontrutens tilgjengelige areal. Dersom en frontrute som er 
innlevert til typegodkjenning, har et tilgjengelig areal som faller utenfor de godkjente grensene og/eller har 
en vesentlig større segmenthøyde eller en vesentlig mindre krumningsradius, anses frontruten å være av en 
ny type, og tilleggsprøvinger skal da utføres dersom den tekniske instansen finner dette tekniske nødvendig 
ut fra de opplysningene de allerede har om produktet og materialet som er brukt.
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9. Dersom en annen frontrutemodell skulle bli produsert senere av innehaveren av en typegodkjenning for en 
tykkelseskategori som allerede er godkjent:

9.1. skal det avklares om modellen kan inkluderes blant de fem største eller de fem minste som er valgt ut for 
typegodkjenning fra den aktuelle gruppen,

9.2. skal nummerering etter framgangsmåten definert i nr. 3, 4 og 5 ovenfor, utføres på nytt,

9.3. dersom summen av numrene gitt til frontruten som nylig er inkludert blant de fem største eller de fem 
minste frontrutene:

9.3.1. viser seg å være den minste, skal disse prøvingene utføres:

9.3.1.1 for frontruter av herdet glass:

9.3.1.1.1. fragmentering,

9.3.1.1.2. hodevektslag,

9.3.1.1.3. optisk feil,

9.3.1.1.4. sekundærbildeseparasjon,

9.3.1.1.5. lystransmisjon,

9.3.1.2 for frontruter av laminert glass eller av pleksiglass:

9.3.1.2.1. hodevektslag,

9.3.1.2.2. optisk feil,

9.3.1.2.3. sekundærbildeseparasjon,

9.3.1.2.4. lystransmisjon,

9.3.1.3. for frontruter av forsterket laminert glass: prøvingene angitt i nr. 9.3.1.1.1, 9.3.1.1.2 og 9.3.1.2,

9.3.1.4. for plastbelagte frontruter: prøvingene angitt i nr. 9.3.1.1 eller 9.3.1.2 etter hva som er hensiktsmessig ,

9.3.2. viser seg ikke å være den minste, gjennomføres bare de prøvingene som kreves for å kontrollere de optiske 
egenskapene definert i nr. 9 i vedlegg III C.

________
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VEDLEGG III N

Måling av segmenthøyder og plassering av slagpunkt

 
Figur 1 – Bestemmelse av segmenthøyden h

For en glassrute med enkel krumning er segmenthøyden høyst h1.

For en glassrute med dobbelt krumning er segmenthøyden høyst h1  + h2.



22.10.2015 Nr. 64/103EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 

Figur 2 – Påkrevde slagpunkter for frontruter
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Figur 3 a), 3 b) og 3 c) – Påkrevde slagpunkter for ensartet herdede glassruter

Punktene merket «2» som vist i figur 3 a), 3 b) og 3 c), er eksempler på hvor punkt «2» foreskrevet i nr. 2.5 i  
vedlegg E, ligger.

________
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VEDLEGG III O

Kontroll av produksjonssamsvar

1. DEFINISJONER

 I dette vedlegg menes med:

1.1. «produkttype» alle glassruter med samme primæregenskaper,

1.2. «tykkelsesklasse» alle glassruter der tykkelsen av de enkelte delene kommer innenfor tillatte toleranser,

1.3. «produksjonsenhet» alle produksjonsmidler etablert på ett sted for én eller flere glassrutetyper; enheten kan 
omfatte flere produksjonslinjer,

1.4. «skift» en produksjonsperiode gjennomført av samme produksjonslinje i løpet av en arbeidsdag,

1.5. «produksjonsperiode» en sammenhengende periode med produksjon av samme type produkt på samme 
skift,

1.6. «Ps» antall glassruter av samme produkttype produsert på samme skift,

1.7. «Pr» antall glassruter av samme produkttype produsert i samme produksjonsperiode.

2. PRØVINGER

 Følgende prøvinger skal utføres på glassrutene:

2.1. Frontruter av herdet glass

2.1.1. Fragmenteringsprøving i samsvar med kravene i nr. 2 i vedlegg III D.

2.1.2. Måling av lystransmisjon i samsvar med kravene i nr. 9.1 i vedlegg III C.

2.1.3. Prøving av optiske feil i samsvar med kravene i nr. 9.2 i vedlegg III C.

2.1.4. Prøving av sekundærbildeseparasjon i samsvar med kravene i nr. 9.3 i vedlegg III C.

2.2. Ruter av ensartet herdet glass

2.2.1. Fragmenteringsprøving i samsvar med kravene i nr. 2 i vedlegg III E.

2.2.2. Måling av lystransmisjon i samsvar med kravene i nr. 9.1 i vedlegg III C.

2.2.3. Når det gjelder glassruter som brukes som frontruter:

2.2.3.1. Prøving av optiske feil i samsvar med kravene i nr. 9.2 i vedlegg III C.

2.2.3.2. Prøving av sekundærbildeseparasjon i samsvar med kravene i nr. 9.3 i vedlegg III C.

2.3. Frontruter av vanlig laminert glass og frontruter av pleksiglass

2.3.1. Slagprøving med hodevekt i samsvar med kravene i nr. 3 i vedlegg III E.

2.3.2. Prøving med kule på 2260 g i samsvar med kravene i nr. 4.2 i vedlegg III F og nr. 2.2 i vedlegg III C.

2.3.3. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer i samsvar med kravene i nr. 5 i vedlegg III C.
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2.3.4. Måling av lystransmisjon i samsvar med kravene i nr. 9.1 i vedlegg III C.

2.3.5. Prøving av optiske feil i samsvar med kravene i nr. 9.2 i vedlegg III C.

2.3.6. Prøving av sekundærbildeseparasjon i samsvar med kravene i nr. 9.3 i vedlegg III C.

2.3.7. Når det gjelder bare frontruter av pleksiglass:

2.3.7.1. Prøving av bestandighet mot slitasje i samsvar med kravene i nr. 2.1 i vedlegg III I.

2.3.7.2. Prøving av bestandighet mot fuktighet i samsvar med kravene i nr. 3 i vedlegg III I.

2.3.7.3. Prøving av bestandighet mot kjemiske agenser i samsvar med kravene i nr. 11 i vedlegg III I.

2.4. Ruter av vanlig laminert glass og ruter av pleksiglass som ikke er frontruter

2.4.1. Slagprøving med kule på 227 g i samsvar med kravene i nr. 4 i vedlegg III G.

2.4.2. Prøving av bestandighet mot høye temperaturer i samsvar med kravene i nr. 5 i vedlegg III C.

2.4.3. Måling av lystransmisjon i samsvar med kravene i nr. 9.1 i vedlegg III C.

2.4.4. Når det gjelder bare ruter av pleksiglass:

2.4.4.1. Prøving av bestandighet mot slitasje i samsvar med kravene i nr. 2.1 i vedlegg III I.

2.4.4.2. Prøving av bestandighet mot fuktighet i samsvar med kravene i nr. 3 i vedlegg III I.

2.4.4.3. Prøving av bestandighet mot kjemiske agenser i samsvar med kravene i nr. 11 i vedlegg III I.

2.4.5. Bestemmelsene ovenfor anses å være oppfylt dersom tilsvarende prøvinger er utført på en frontrute med 
samme sammensetning.

2.5. Frontruter av forsterket laminert glass

2.5.1. I tillegg til prøvingene fastsatt i nr. 2.3 skal det utføres en fragmenteringsprøving i samsvar med kravene i 
nr. 4 i vedlegg III H.

2.6. Glassruter belagt med plastmateriale

 I tillegg til prøvingene fastsatt i de forskjellige avsnittene i dette vedlegget, skal følgende prøvinger utføres:

2.6.1. Prøvinger av bestandighet mot slitasje i samsvar med kravene i nr. 2.1 i vedlegg III I.

2.6.2. Prøving av bestandighet mot fuktighet i samsvar med kravene i nr. 3 i vedlegg III I.

2.6.3. Prøving av bestandighet mot kjemiske agenser i samsvar med kravene i nr. 11 i vedlegg III I.

2.7. Enheter av dobbelt glass

 De prøvingene som skal utføres, er angitt i dette vedlegget for hver glassrute som enheten av dobbelt glass 
består av, med samme hyppighet og med samme krav.

3. PRØVINGSHYPPIGHET OG RESULTATER

3.1. Fragmentering

3.1.1. Prøvinger
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3.1.1.1. For å fastslå det mest alvorlige bruddpunktet, skal det, ved produksjonsstart for hver ny type glassrute, 
utføres en innledende serie med prøvinger som består av et brudd ved hvert slagpunkt angitt i dette direktiv, 
og prøvingene skal dokumenteres med fotografiske data.

 Når det gjelder frontruter av herdet glass, skal imidlertid denne innledende prøvingsserien utføres bare 
dersom den årlige produksjonen av denne glassrutetypen overstiger 200 enheter.

3.1.1.2. Under produksjonsperioden skal kontrollprøvingen utføres med de bruddpunktene som er bestemt i 
nr. 3.1.1.1.

3.1.1.3. Det skal utføres en kontrollprøving ved starten av hver produksjonsperiode eller etter en fargeendring.

3.1.1.4. Under produksjonsperioden skal kontrollprøvingene utføres med følgende minste hyppighet:

Frontruter av herdet glass Ruter av herdet glass som ikke er 
frontruter

Frontruter av forsterket 
laminert glass

Ps ≤ 200: ett brudd per 
produksjonsperiode

Pr ≤ 500: ett per skift 0,1 % per type

Ps > 200: ett brudd hver fjerde 
produksjonstime

Pr > 500: to per skift

3.1.1.5. Det skal utføres en kontrollprøving ved slutten av produksjonsperioden på en av de sist produserte 
glassrutene.

3.1.1.6 Dersom Pr < 20, er det bare nødvendig å utføre én fragmenteringsprøving per produksjonsperiode.

3.1.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres, herunder resultater som ikke omfatter fotografier.

 I tillegg skal det én gang per skift lages en utskrift på fotografisk papir, unntatt dersom Pr ≤ 500. I så fall 
skal det lages bare én utskrift på fotografisk papir per produksjonsperiode.

3.2. Slagprøving med hodevekt

3.2.1. Prøvinger

 Kontrollen skal utføres på stikkprøver som tilsvarer minst 0,5 % av den daglige produksjonen av frontruter 
av laminert glass for en produksjonslinje. Høyst 15 frontruter per dag skal prøves.

 Prøveutvalget skal være representativt for produksjonen av forskjellige typer frontruter.

 Med forvaltningsinstansens godkjenning kan disse prøvingene erstattes av slagprøvingen med kule på 2260 
g (se nr. 3.3 nedenfor). Slagprøvingen med hodevekt skal i alle tilfeller utføres på minst to prøver for hver 
tykkelsesklasse per år.

3.2.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

3.3. Slagprøving med kule på 2260 g

3.3.1. Prøvinger

 Kontrollhyppigheten er minst én komplett prøving per måned for hver tykkelsesklasse.

3.3.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.
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3.4. Slagprøving med kule på 227 g

3.4.1. Prøvinger

 Prøvelegemene skal skjæres ut fra prøver. Av praktiske årsaker kan prøvingene imidlertid utføres på ferdige 
produkter eller på deler av disse.

 Kontrollen skal utføres på et prøveutvalg som tilsvarer minst 0,5 % av produksjonen på ett skift, med høyst 
ti prøver per dag.

3.4.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

3.5. Høy temperatur

3.5.1. Prøvinger

 Prøvelegemene skal skjæres ut fra prøver. Av praktiske årsaker kan prøvingene imidlertid utføres på ferdige 
produkter eller på deler av disse. Disse velges ut slik at alle mellomlagene prøves i forhold til deres bruk.

 Kontrollen skal utføres på minst tre prøver per mellomlagsfarge tatt fra den daglige produksjonen.

3.5.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

3.6. Lystransmisjon

3.6.1. Prøvinger

 Representative prøver av tonede, ’ferdige produkter skal innleveres til denne prøvingen.

 Kontrollen skal minst utføres ved starten av hver produksjonsperiode dersom det er gjort endringer i 
glassrutens egenskaper som kan påvirke prøvingsresultatene.

 Unntatt fra denne prøvingen er glassruter med en regulær lystransmisjon, målt under typegodkjenningen, 
som ikke er under 80 % for frontruter, og som ikke er under 75 % for glassruter som ikke er frontruter, samt 
glassruter i kategori V.

 Som et alternativ til prøving av ruter av herdet glass, kan glassleverandøren innlevere et sertifikat som 
bekrefter samsvar med ovennevnte krav.

3.6.2. Resultater

 Lystransmisjonsfaktoren skal registreres. For frontruter med antiblendingsbånd eller skyggebånd skal det 
i tillegg, med utgangspunkt i tegningene nevnt i nr. 3.2.1.2.2.3 i vedlegg III A, kontrolleres at slike bånd 
ligger utenfor sone I′.

3.7. Optisk feil og sekundærbildeseparasjon

3.7.1. Prøvinger

 Hver frontrute skal undersøkes med henblikk på synlige mangler. I tillegg skal det ved hjelp av de metodene 
som er angitt, eller andre metoder som gir lignende resultat, utføres målinger i de forskjellige synsfeltene 
med følgende minstehyppighet:

– dersom Ps ≤ 200, én prøve per skift,

– dersom Ps > 200, to prøver per skift,

– eller 1 % av hele produksjonen, der de utvalgte prøvene er representative for hele produksjonen.
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3.7.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

3.8. Slitasjebestandighet

3.8.1. Prøvinger

 Bare plastbelagte ruter og ruter av pleksiglass skal prøves. Det skal utføres minst én kontroll per måned og 
for hver type belegg eller mellomlag av plastmateriale.

3.8.2. Resultater

 Målingen av lysspredning skal registreres.

3.9. Bestandighet mot fuktighet

3.9.1. Prøvinger

 Bare plastbelagte ruter og ruter av pleksiglass skal prøves. Det skal utføres minst én kontroll per måned og 
for hver type belegg eller mellomlag av plastmateriale.

3.9.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

3.10. Bestandighet mot kjemiske agenser

3.10.1. Prøvinger

 Bare plastbelagte ruter og ruter av pleksiglass skal prøves. Det skal utføres minst én kontroll per måned og 
for hver type belegg eller mellomlag av plastmateriale.

3.10.2. Resultater

 Alle resultater skal registreres.

________
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VEDLEGG III P

MØNSTER

 Myndighetens navn

Vedlegg til EF-typegodkjenningsdokument for en traktor med hensyn til frontruter og andre glassruter

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer:  .................................................................... Utvidelse nummer: .....................................

1. Traktorens merke (produsentens firma):

  ...................................................................................................................................................................................

2. Type og om nødvendig traktorens handelsbetegnelse:

  ...................................................................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse:

  ...................................................................................................................................................................................

4. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant: .

  ...................................................................................................................................................................................

5. Beskrivelse av frontrutetype eller annen glassrutetype (herdet, laminert, plast, pleksiglass, flatt, krumt osv.):

  ...................................................................................................................................................................................

6. EF-typegodkjenningsnummer for frontruten og andre ruter:

  ...................................................................................................................................................................................

7. Dato for innlevering av traktoren til EF-typegodkjenning:

  ...................................................................................................................................................................................

8. Teknisk instans ansvarlig for typegodkjenningen:

  ...................................................................................................................................................................................

9. Dato for rapport utstedt av denne instansen:

  ...................................................................................................................................................................................

10. Nummer på rapport utstedt av denne instansen:

  ...................................................................................................................................................................................
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11. EF-typegodkjenning av frontruten og andre glassruter er gitt/nektet(18):

12. Sted:  .....................................................................................

13. Dato:  ....................................................................................

14. Underskrift: . ........................................................................

15. Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette dokumentet:

  .......................................................  målsatte tegninger,

  .......................................................  skisse eller fotografi av frontruten og andre glassruter i traktorens førerhus.

 Disse opplysningene skal sendes til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de ber om det.

16. Merknader:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

________

(18) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG IV

Mekaniske koplinger mellom traktor og tilhenger og vertikal belastning på koplingspunktet

1. DEFINISJONER

1.1. Med «mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger» menes de delene som er montert på traktoren og 
tilhengeren, og som utgjør den mekaniske koplingen mellom disse kjøretøyene.

 Dette direktiv omhandler bare mekaniske koplinger for traktorer.

 Blant de forskjellige typene av mekaniske koplinger for traktorer skilles det hovedsakelig mellom:

– kopling med opphengsbøyle (se figur 1 og 2 i tillegg 1),

– slepekrok (se figur 1 – «Hitch-hook dimensions» i ISO 6489-1:2001),

– trekkstang (se figur 3 i tillegg 1).

1.2. Med «type mekanisk kopling mellom traktor og tilhenger» menes deler som ikke skiller seg fra hverandre 
når det gjelder vesentlige egenskaper som:

1.2.1. den mekaniske koplingens egenskaper,

1.2.2. øyer for trekkstang (40 mm og/eller 50 mm i diameter),

1.2.3. ytre form, mål eller betjeningsmåte (f.eks. automatisk eller ikke-automatisk),

1.2.4. materiale,

1.2.5. verdien for D som definert i tillegg 2 for prøvingen utført i samsvar med den dynamiske metoden, eller 
tilhengermassen som definert i tillegg 3 for prøvingene utført i samsvar med den statiske metoden, og også 
den vertikale belastningen på koplingspunktet S.

1.3. Med «referansepunkt for den mekaniske koplingen» menes det punktet på tappaksen som ligger like langt 
fra sidene på gaffelen, og det punktet som utgjør skjæringspunktet mellom slepekrokens symmetriplan og 
den buede delen av slepekroken der denne berører øyet når dette er i trekkposisjon.

1.4. Med «den mekaniske koplingens høyde over bakken (h)» menes avstanden mellom horisontalplanet som 
går gjennom referansepunktet for den mekaniske koplingen, og horisontalplanet som traktorens hjul hviler 
på.

1.5. Med «projeksjon av mekanisk kopling (c)» menes avstanden mellom referansepunktet for den mekaniske 
koplingen og vertikalplanet som går gjennom den akselen som traktorens bakhjul er montert på.

1.6. Med «vertikal belastning på koplingspunktet (S)» menes belastningen som overføres under statiske forhold 
til referansepunktet for den mekaniske koplingen.

1.7. Med «automatisk» menes en mekanisk kopling som automatisk lukkes og låses når øyet for trekkstangen 
skyves inn.

1.8. Med «traktorens akselavstand (l)» menes avstanden mellom vertikalplanene som er vinkelrette på traktorens 
midtplan i lengderetningen og går gjennom traktorens aksler.
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1.9. Med «foraksellast på ulastet traktor (ma)» menes den delen av traktorens vekt som under statiske forhold 
overføres til bakken av traktorens foraksel.

2. GENERELLE KRAV

2.1. Mekaniske koplinger kan være konstruert slik at de fungerer automatisk eller krever manuell betjening.

2.2. Mekaniske koplinger for traktorer skal være i samsvar med kravene til mål og styrke fastsatt i nr. 3.1 og 3.2, 
og med kravene til vertikal belastning på koplingspunktet fastsatt i nr. 3.3.

2.3. Mekaniske koplinger skal være konstruert og utformet slik at de under normal bruk vil kunne fungere 
tilfredsstillende og bevare de egenskapene som er foreskrevet i dette direktiv.

2.4. Alle delene i en mekanisk kopling skal være laget av materialer av slik kvalitet at de tåler prøvingene nevnt 
i nr. 3.2, og de må være bestandige.

2.5. Alle koplinger og deres låser skal være enkle å kople på og av, og konstruert slik at tilfeldig frakopling aldri 
skjer under normale arbeidsforhold.

 Når det gjelder automatisk koplinger, skal låsestillingen sikres ved en klokopling med to 
sikkerhetsinnretninger som fungerer uavhengig av hverandre. De skal imidlertid kunne frakoples ved hjelp 
av den samme betjeningsinnretningen.

2.6. På en kopling som ikke er innebygd på traktoren, skal øyet for trekkstangen kunne svinges minst 60° 
horisontalt på hver side av lengdeaksen. I tillegg skal den alltid kunne svinges 20° vertikalt både oppover 
og nedover. (Se også tillegg 1.)

 Svingningsvinklene skal ikke kunne oppnås samtidig.

2.7. Kloen skal la øyet svinge minst 90° både til venstre og til høyre for lengdeaksen til trekkstangen, og denne 
skal bremses med en stoppkraft på mellom 30 og 150 Nm.

 Slepekroken skal la øyet svinge minst 20° både til venstre og til høyre rundt slepekrokens lengdeakse.

2.8. Forutsatt at minst én mekanisk kopling er gitt EF-typegodkjenning av deler, skal i et tidsrom på ti år 
fra ikrafttredelsesdatoen for direktiv 89/173/EØF, andre typer mekaniske forbindelser eller koplinger som 
brukes i medlemsstatene, godkjennes uten at traktorens EF-typegodkjenning blir ugyldig, med forbehold 
om at monteringen av dem ikke skaper tvil om delgodkjenningene.

2.9. For å hindre utilsiktet frakopling fra trekkringen skal avstanden mellom tuppen av slepekroken og holderen 
(festeinnretningen) ikke overstige 10 mm ved største tillatte last som kjøretøyet er konstruert for.

3. SÆRLIGE KRAV

3.1. Mål

 Målene på traktorens mekaniske koplinger skal være i samsvar med figur 1, 2 og 3 i tillegg 1. Det kan 
velges fritt blant de målene som ikke er vist i figurene.

3.2. Styrke

3.2.1. Når styrken til de mekaniske koplingene skal kontrolleres, skal de gjennomgå en dynamisk prøving i 
samsvar med kravene nevnt i tillegg 2, eller en statisk prøving i samsvar med kravene nevnt i tillegg 3.
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3.2.2. Prøvingen skal ikke forårsake permanente deformasjoner, brudd eller sprekker.

3.3. Vertikal belastning på koplingspunktet (S)

3.3.1. Den største statiske vertikale belastningen er fastsatt av produsenten. Den må imidlertid ikke i noe tilfelle 
overstige 3 tonn.

3.3.2. Krav til godkjenning:

3.3.2.1. Den tillatte statiske vertikale belastningen skal ikke være større enn den teknisk tillatte vertikale belastningen 
anbefalt av traktorprodusenten eller den statiske vertikale belastningen fastsatt for slepeinnretningen i 
henhold til EF-typegodkjenning av deler.

3.3.2.2. Kravene i nr. 2 i vedlegg I til direktiv 2009/63/EF (27) skal oppfylles, men den største tillatte belastningen 
på bakakselen skal ikke overskrides.

3.4. Koplingens høyde over bakken (h)

 (se figuren nedenfor).

3.4.1. Alle traktorer med en totalmasse på mer enn 2,5 tonn skal være utstyrt med en kopling hvis høyde over 
bakken skal være i samsvar med ett av følgende forhold: 

eller

der:

mt: traktorens masse (se vedlegg I nr. 1.6),

mlt: traktorens masse (se vedlegg I nr. 1.6) med ballast på forakselen,

ma: foraksellast på ulastet traktor (se vedlegg IV nr. 1.9),

mla: traktorens foraksellast (se vedlegg IV nr. 1.9) med ballast på forakselen,

l: traktorens akselavstand (se vedlegg IV nr. 1.8),

S: vertikal belastning på koplingspunktet (se vedlegg IV nr. 1.6),

c: avstanden mellom referansepunktet for den mekaniske koplingen og vertikalplanet som går gjennom 
akselen for traktorens bakhjul (se vedlegg IV nr. 1.5).

(27) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/63/EF av 13. juli 2007 om visse deler av og egenskaper ved jordbruks- eller skogbruks-
traktorer med hjul (kodifisert utgave) (EUT L 214 av 19.8.2009, s. 23).
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4. SØKNAD OM EF-TYPEGODKJENNING AV DELER

4.1. En søknad om EF-typegodkjenning av deler for en traktor med hensyn til mekanisk kopling, skal innleveres 
av produsenten av innretningen eller dennes representant.

4.2. Søknaden skal for hver type kopling være vedlagt følgende opplysninger og dokumenter:

– måltegninger av koplingen (tre eksemplarer). Disse tegningene skal særlig vise påkrevde mål i detalj, 
samt målene for montering av innretningen,

– en kort teknisk beskrivelse av koplingen som angir konstruksjonstypen og anvendt materiale,

– opplysninger om verdien for D som nevnt i tillegg 2 for dynamisk prøving, eller verdien for T (trekkraft) 
som nevnt i tillegg 3 for statisk prøving, samt den vertikale belastningen på koplingspunktet S,

– én eller flere prøver av innretningen som påkrevd av den tekniske instansen.

5. MERKING

5.1. Alle mekaniske koplinger som er i samsvar med den typen som er EF-typegodkjent, skal være påsatt 
følgende:

5.1.1. varemerke eller handelsnavn,

5.1.2. EF-typegodkjenningsmerke for deler i samsvar med mønsteret i tillegg 4,

5.1.3. når styrken er kontrollert i samsvar med tillegg 2 (dynamisk prøving):

 tillatt verdi for D,

 verdi for statisk vertikal belastning S,

5.1.4. når styrken er kontrollert i samsvar med tillegg 3 (statisk prøving):

 tilhengermasse og vertikal belastning på koplingspunktet (S).

5.2. Merket skal være tydelig, lett leselig og ikke kunne fjernes.

6. BRUKSANVISNING

 Alle mekaniske koplinger skal være vedlagt produsentens bruksanvisning. Den skal inneholde EØF-
typegodkjenningsnummeret for deler, samt verdiene for D eller T, avhengig av hvilken prøving som er 
utført på koplingen.

________
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Tillegg 1

TEGNINGER AV MEKANISKE KOPLINGER

 
Figur 1a – Ikke-automatisk kopling med sylindrisk låsebolt
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Figur 1b – Automatisk kopling med sylindrisk låsebolt
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Figur 1c – Automatisk kopling med konveks låsebolt
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Figur 2 — Ikke-automatisk kopling

tilsvarer ISO 6489 del 2 av juli 2002
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Figur 3 — Trekkstang

tilsvarer ISO 6489 del 3 av juni 2004
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Tillegg 2

DYNAMISK PRØVINGSMETODE

1. PRØVINGSMETODE

 Den mekaniske koplingens styrke skal kontrolleres ved hjelp av vekslende trekkraft på en prøvingsbenk.

 Denne metoden beskriver tretthetsprøvingen som skal utføres på hele den mekaniske koplingen, dvs. når alle 
nødvendige deler er påmontert den mekaniske koplingen, skal denne monteres og prøves på en prøvingsbenk.

 Vekslende kraft skal påføres så langt som mulig i sinusform (vekslende og/eller økende) med en belastningssyklus 
i forhold til den aktuelle materialtypen. Det skal ikke oppstå sprekker eller brudd under prøvingen.

2. PRØVINGSKRITERIER

 Den delen av kraften som går horisontalt i kjøretøyets lengdeakse, og den delen av kraften som går vertikalt på 
aksen, danner grunnlaget for prøvingsbelastningene.

 I den grad de er av underordnet betydning, skal de horisontale delene av kraften som er vinkelrette på kjøretøyets 
lengdeakse, samt momenter, ikke tas i betraktning.

 Den delen av kraften som går horisontalt i kjøretøyets lengdeakse, uttrykkes som en beregnet referansekraft, 
verdien D.

 Følgende ligning gjelder mekaniske koplinger:

 D = g · (MT · MR)/(MT + MR)

 der:

MT = teknisk tillatt totalmasse for traktor,

MR = teknisk tillatt totalmasse for tilhenger,

g = 9,81 m/s2.

 Den vertikale delen av kraften som er vinkelrett på kjørebanen, dannes av den statiske vertikale belastningen S.

 Den teknisk tillatte belastningen er angitt av produsenten.

3. PRØVINGSMETODE

3.1. Generelle krav

 Prøvingskraften påføres den mekaniske koplingen som skal prøves, ved hjelp av et passende standard øye for 
trekkstangen under en vinkel som dannes mellom den vertikale prøvingsbelastningen Fv og den horisontale 
prøvingsbelastningen Fh, og som i kjøretøyets medianplan i lengderetningen går fra øverst framme til nederst bak.

 Prøvingskraften påføres på det vanlige berøringspunktet mellom den mekaniske koplingen og trekkstangøyet.

 Dødgangen mellom koplingen og øyet skal være så liten som mulig.

 Prøvingskraften skal i prinsippet påføres vekselvis rundt nullpunktet. Med vekslende prøvingskraft vil 
middelbelastningen være lik null.

 Dersom koplingens utforming (f.eks. stor dødgang, slepekrok) gjør det umulig å gjennomføre prøvingen med 
vekslende belastning, kan prøvingsbelastningen påføres også som økende belastning i trekk- eller trykkretningen, 
avhengig av hva som gir størst belastning.



Nr. 64/122 22.10.2015EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

 Dersom prøvingen utføres ved hjelp av økende kraft, skal prøvingsbelastningen være lik øverste (høyeste) 
belastning, og laveste (minste) belastning skal ikke overskride 5 % av øverste belastning.

 Ved prøving med vekslende belastning skal det ved hensiktsmessig montering av prøvingsutstyret og valg 
av kraftoverføringsinnretning sørges for at det ikke påføres momenter eller krefter som går vinkelrett på 
prøvingskraften; vinkelfeil for kraftretningen under prøving med vekslende kraft skal ikke overskride ±1,5°, og 
under prøving med økende belastning skal vinkelen innstilles på høyeste belastning.

 Prøvingsfrekvensen skal ikke overskride 30 Hz.

 For deler laget av stål eller støpestål, skal belastningssyklusen være 2 · 106. Etterfølgende kontroll av 
sprekkdannelse utføres ved hjelp av fargegjennomtrengningsmetoden eller en tilsvarende metode.

 Dersom fjæring og/eller støtdempere er innebygd i koplingen, skal disse ikke fjernes under prøvingen, men de 
kan byttes ut dersom de i løpet av prøvingen utsettes for belastninger som de ikke utsettes for ved normale 
arbeidsforhold (f.eks. varme), og som kan føre til at de blir ødelagt. Prøvingsrapporten skal inneholde en 
beskrivelse av deres oppførsel før, under og etter prøvingen.

3.2. Prøvingskrefter

 Prøvingskraften består, i geometrisk forstand, av de følgende horisontale og vertikale delene av kraften:

 F = √(Fh
2 + Fv

2)

 der:

Fh = ±0,6 · D ved vekslende kraft,

eller

Fh = 1,0 · D ved økende kraft (trekk- eller trykkraft),

Fv = g · 1,5 · S

S = statisk trekkstangbelastning (vertikal kraftdel på kjørebanen).
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Tillegg 3

KOPLING

STATISK PRØVINGSMETODE

1. SPESIFIKASJONER FOR PRØVING

1.1. Allment

1.1.1. Når konstruksjonsegenskapene skal kontrolleres, skal koplingen gjennomgå statiske prøvinger i samsvar med 
kravene i nr. 1.2, 1.3 og 1.4.

1.2. Forberedelse til prøving

 Prøvingene skal utføres på en spesiell maskin der koplingen og eventuelle deler som fester denne til traktorens 
karosseri, skal festes til en fast struktur ved hjelp av de samme delene som brukes når koplingen monteres på 
traktoren.

1.3. Prøvingsinstrumenter

 Instrumentene som brukes til å registrere påført belastning og bevegelser, skal ha følgende nøyaktighetsgrad:

– påført belastning ±50 daN,

– bevegelser ±0,01 mm.

1.4. Prøvingsmetode

1.4.1. Koplingen skal først utsettes for belastning før trekk som ikke overskrider 15 % av trekkprøvingsbelastningen 
fastsatt i nr. 1.4.2.

1.4.1.1. Operasjonen nevnt i nr. 1.4.1, skal gjentas minst to ganger, og starter med null belastning som gradvis økes til 
verdien angitt i nr. 1.4.1, er nådd, og reduseres deretter til 500 daN; den høyeste belastningen før trekk skal 
vare i minst 60 sekunder.

1.4.2. Registrering av data med henblikk på å plotte en kurve for belastning/deformasjon ved trekk, eller grafen for 
denne kurven på en skriver tilkoplet trekkmaskinen, skal være basert på økende belastninger fra 500 daN i 
forhold til koplingens referansepunkt.

 Det skal ikke forekomme brudd ved verdier opp til og med trekkprøvingsbelastningen som er fastsatt til 1,5 
ganger større enn teknisk tillatt tilhengermasse; i tillegg skal kurven for belastning/deformasjon vise en jevn 
progresjon uten uregelmessigheter i intervallet mellom 500 daN og 1/3 av største trekkbelastning.

1.4.2.1. Permanent deformasjon registreres i kurven for belastning/deformasjon i forhold til belastningen på 500 daN 
når prøvingsbelastningen er stilt tilbake til denne verdien.

1.4.2.2. Verdien for permanent deformasjon som registreres, skal ikke overskride 25 % av den største elastiske 
deformasjonen som oppstår.

1.5. Før prøvingen nevnt i nr. 1.4.2, skal det foretas en prøving der koplingens referansepunkt gradvis påføres en 
belastning som er tre ganger større enn den største tillatte vertikale belastningen anbefalt av produsenten, med 
en startbelastning på 500 daN.

 Under prøvingen skal deformasjon på koplingen ikke overskride 10 % av den største elastiske deformasjonen 
som oppstår.

 Denne kontrollen skal utføres etter at den vertikale belastningen er fjernet og belastningen igjen er 500 daN.
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Tillegg 4

TYPEGODKJENNINGSMERKE FOR DELER

EF-typegodkjenningsmerket for deler består av:

– et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitetsbokstavene til den 
medlemsstaten som har gitt typegodkjenningen av deler:

 1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italia, 4 for Nederland, 5 for Sverige, 6 for Belgia, 7 for Ungarn, 8 for 
Den tsjekkiske republikk, 9 for Spania, 11 for Det forente kongerike, 12 for Østerrike, 13 for Luxembourg, 17 
for Finland, 18 for Danmark, 19 for Romania, 20 for Polen, 21 for Portugal, 23 for Hellas, 24 for Irland, 26 for 
Slovenia, 27 for Slovakia, 29 for Estland, 32 for Latvia, 34 for Litauen, 49 for Kypros og 50 for Malta.

– et EF-typegodkjenningsnummer for deler som tilsvarer nummeret på det EF-typegodkjenningsdokumentet for 
deler som er utstedt for den aktuelle typen koplingsinnretning med hensyn til dennes styrke og mål, skal plasseres 
i en passende posisjon i nærheten av rektangelet,

– stor bokstav «D» eller «S» i samsvar med hvilken prøving som er utført på den mekaniske koplingen (dynamisk 
prøving = D og statisk prøving = S) over rektangelet som omgir bokstaven «e».

Eksempel på EF-typegodkjenningsmerke for deler

Koplingen med EF-typegodkjenningsmerket for deler vist ovenfor, er en innretning som er EF-typegodkjent i Tyskland 
(e 1) med nummer 88-563, og som har gjennomgått en dynamisk prøving (D) av styrke.
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Tillegg 5

MØNSTER FOR EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT FOR DELER

 Myndighetens navn

MELDING OM TILDELING, NEKTELSE, TILBAKEKALLING ELLER UTVIDELSE AV EF-
TYPEGODKJENNING AV DELER FOR EN KOPLINGSTYPE (KOPLING MED OPPHENGSBØYLE, 

SLEPEKROK, TREKKSTANG) MED HENSYN TIL STYRKE, MÅL OG VERTIKAL BELASTNING PÅ 
KOPLINGSPUNKTET

EF-typegodkjenningsnummer for deler:

............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ utvidelse(28)

1. Varemerke eller handelsnavn:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

2. Koplingstype (kopling med opphengsbøyle, slepekrok, trekkstang)(29):

  ...................................................................................................................................................................................

3. Navn og adresse til produsenten av koplingen:

   .................................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................................

4. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

  ..................................................................................................................................................................................

5. Koplingen har gjennomgått dynamisk/statisk(29) prøving og er godkjent med følgende verdier:

5.1. Dynamisk prøving:

 verdi for D:

   ......................................................................................................................................................................... (kN)

 vertikal belastning på koplingspunktet:

 . ......................................................................................................................................................................  (daN)

5.2. Statisk prøving:

 trekkbar masse:

 . .........................................................................................................................................................................  (kg)

 vertikal belastning på koplingspunktet:

 . ......................................................................................................................................................................  (daN)
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6. Innlevert til EF-typegodkjenning av deler den:

  ...................................................................................................................................................................................

7. Teknisk instans som er ansvarlig for prøvingene:

  ...................................................................................................................................................................................

8. Prøvingsrapportens dato og nummer:

  ...................................................................................................................................................................................

9. EF-typegodkjenning av den mekaniske koplingen er gitt/nektet(29):

  ...................................................................................................................................................................................

10. Sted:  ..................................................................................

11. Dato:  ..................................................................................

12. Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret for deler angitt ovenfor, er vedlagt dette 
dokumentet (f.eks. prøvingsrapport, tegninger osv.). Disse opplysningen skal stilles til rådighet for vedkommende 
myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de uttrykkelig ber om det.

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

13.  Merknader:

  ..................................................................................................................................................................................

14.  Underskrift:  ........................................................................

(28) Dersom relevant, angi om dette er første, annen osv. utvidelse av den opprinnelige EF-typegodkjenningen av deler.
(29) Stryk det som ikke passer.
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Tillegg 6

VILKÅR FOR TILDELING AV EF-TYPEGODKJENNING

1. Søknad om EF-typegodkjenning av en traktor med hensyn til koplingens styrke og mål, skal innleveres av 
traktorprodusenten eller dennes representant.

2. En traktor som er representativ for den traktortypen som skal godkjennes, og som har behørig godkjent kopling 
montert, skal innleveres til den tekniske instansen som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvingene.

3. Den tekniske instansen som er ansvarlig for å gjennomføre typegodkjenningsprøvingene, kontrollerer om den 
godkjente koplingstypen er egnet for montering på den traktortypen som det søkes om typegodkjenning for. Den 
tekniske instansen skal særlig forvisse seg om at festet på koplingen er i samsvar med den typen som ble prøvd 
da EF-typegodkjenningen ble gitt.

4. Innehaveren av EF-typegodkjenningen kan be om å få denne utvidet slik at den omfatter andre koplingstyper.

5. Vedkommende myndigheter kan gi slik utvidelse på følgende vilkår:

5.1 den nye koplingstypen er tildelt EF-typegodkjenning av deler,

5.2. den er egnet for montering på den traktortypen som det søkes om utvidelse av EF-typegodkjenning for,

5.3. festet på koplingen på traktoren er i samsvar med den typen som ble innlevert da EF-typegodkjenningen ble gitt.

6. Et dokument som vist i tillegg 5, skal vedlegges EF-typegodkjenningsdokumentet for hver typegodkjenning eller 
hver utvidelse av en typegodkjenning som er tildelt eller nektet.

7. Nr. 2 og 3 er unødvendige dersom søknaden om EF-typegodkjenning av en traktortype blir innlevert samtidig med 
søknaden om EF-typegodkjenning av en koplingstype på den traktoren som det søkes om EF-typegodkjenning 
for.
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Tillegg 7

MØNSTER

  Myndighetens navn

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTORTYPE MED HENSYN 
TIL DEN MEKANISKE KOPLINGEN OG STYRKEN PÅ DENS FESTE TIL TRAKTOREN

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer: . .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ utvidelse(30)

1. Traktorens varemerke eller handelsnavn:

  ...................................................................................................................................................................................

2.  Traktortype og handelsbetegnelse:

  ...................................................................................................................................................................................

3.  Traktorprodusentens navn og adresse:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

4.  Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

5.  Koplingens varemerke eller handelsnavn:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................

6.  Type(r) kopling(er):

  ...................................................................................................................................................................................

7.  EF-merke og EF-typegodkjenningsmerke for deler:

  ...................................................................................................................................................................................

8.  Utvidelse av EF-typegodkjenning til følgende type(r) kopling:

  ...................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................
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9.  Tillatt statisk vertikal belastning på koplingspunktet:

  ...........................................................................................................................................................................  daN

10.  Traktoren innlevert til EF-typegodkjenningsprøving den:

  ...................................................................................................................................................................................

11.  Teknisk instans ansvarlig for EF-typegodkjenningsprøvingene:

  ...................................................................................................................................................................................

12.  Dato for prøvingsrapport utstedt av den tekniske instansen:

  ...................................................................................................................................................................................

13.  Nummer på prøvingsrapport utstedt av nevnte instans:

  ...................................................................................................................................................................................

14.  EF-typegodkjenning av traktoren med hensyn til den mekaniske koplingen og styrken på dens feste til traktoren er 
gitt/nektet(31).

15.  Utvidelsen av EF-typegodkjenning av traktoren med hensyn til den mekaniske koplingen og styrken på dens feste 
til traktoren er gitt/nektet(31).

  ...................................................................................................................................................................................

16. Sted:  ..................................................................................

17. Dato:  ..................................................................................

18.  Underskrift:  ........................................................................

________

(31) Dersom relevant, angi om dette er første, annen osv. utvidelse av den opprinnelige EF-typegodkjenningen av deler.
(31) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG V

Plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og preginger på traktorens karosseri

1. ALLMENT

1.1. Alle jordbruks- og skogbrukstraktorer skal være utstyrt med kjennemerke og preginger beskrevet i avsnittene 
nedenfor. Kjennemerket og pregingene påfestes enten av produsenten eller dennes representant.

2. PRODUSENTMERKE

2.1. Produsentmerket, basert på modellen vist i tillegget til dette vedlegg, skal festes på et lett synlig og tilgjengelig 
sted på en traktordel som vanligvis ikke skiftes ut. Det skal inneholde følgende opplysninger, som skal være 
lett leselige og ikke kunne slettes, i oppgitt rekkefølge:

2.1.1. Produsentens navn.

2.1.2. Traktortype (og eventuelt modell).

2.1.3. EF-typegodkjenningsnummer:

 EF-typegodkjenningsnummeret består av bokstaven «e» fulgt av identifikasjonsnummeret eller nasjonalitets-
bokstavene til den medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenningen:

 1 for Tyskland, 2 for Frankrike, 3 for Italia, 4 for Nederland, 5 for Sverige, 6 for Belgia, 7 for Ungarn, 8 for 
Den tsjekkiske republikk, 9 for Spania, 11 for Det forente kongerike, 12 for Østerrike, 13 for Luxembourg, 17 
for Finland, 18 for Danmark, 19 for Romania, 20 for Polen, 21 for Portugal, 23 for Hellas, 24 for Irland, 26 
for Slovenia, 27 for Slovakia, 29 for Estland, 32 for Latvia, 34 for Litauen, 49 for Kypros og 50 for Malta.

 og typegodkjenningsnummeret som svarer til nummeret på typegodkjenningsdokumentet som er utstedt for 
kjøretøytypen.

 En stjerne plasseres mellom bokstaven «e» fulgt av identifikasjonsnummeret til den staten som har gitt EF-
typegodkjenning, og typegodkjenningsnummeret.

2.1.4. Traktorens identifikasjonsnummer.

2.1.5. Øvre og nedre grense for største tillatte totalmasse for traktoren, avhengig av de forskjellige dekktypene som 
kan brukes.

2.1.6. Øvre og nedre grense for største tillatte masse på hver av traktorens aksler, avhengig av de forskjellige 
dekktypene som kan brukes; disse opplysningene skal oppgis i rekkefølge forfra og bakover.

2.1.7. Teknisk tillatt trekkbar masse i samsvar med nr. 1.7 i vedlegg I.

2.1.8. Medlemsstatene kan kreve at det for traktorer som bringes i omsetning på deres område, i tillegg til 
produsentens navn angis i hvilken stat den endelige monteringen fant sted, når dette skjedde i en annen stat 
enn produsentens hjemstat, men ikke i en medlemsstat i Fellesskapet.

2.2. Produsenten kan påføre tilleggsopplysninger under eller ved siden av foreskrevne pregingene, utenfor et 
tydelig avmerket rektangel som inneholder bare de opplysningene som er foreskrevet i nr. 2.1.1-2.1.7 (se 
eksempel på produsentmerke).
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3. TRAKTORENS IDENTIFIKASJONSNUMMER

 Traktorens identifikasjonsnummer er en fast kombinasjon av tegn som produsenten tildeler hver enkelt traktor. 
Formålet er å sikre at hver enkelt traktor, særlig med hensyn til type, i et tidsrom på 30 år entydig skal kunne 
identifiseres med bistand fra produsenten, uten at tilleggsopplysninger er nødvendig.

 Identifikasjonsnummeret skal oppfylle følgende krav:

3.1. Det skal være merket på produsentmerket og på understellet eller andre lignende deler.

3.1.1. Det skal så vidt mulig kunne skrives på en enkelt linje.

3.1.2. Det skal være merket på understellet eller lignende deler framme på kjøretøyets høyre side.

3.1.3. Det skal plasseres på et godt synlig og lett tilgjengelig sted, for eksempel ved hjelp av uthamring eller stansing, 
og på en slik måte at det ikke kan fjernes eller endres.

4. TEGN

4.1. All merking fastsatt i nr. 2 og 3, skal bestå av latinske bokstaver og arabiske tall. Latinske bokstaver brukt til 
merking fastsatt i nr. 2.1.1 og 3, skal imidlertid være store bokstaver.

4.2. For traktorens identifikasjonsnummer gjelder følgende:

4.2.1. bokstavene «I», «O» og «Q», samt tankestrek, stjerne og andre spesialtegn er ikke tillatt,

4.2.2. minstehøyden for bokstaver og tall skal være som følger:

4.2.2.1. 7 mm for tegn som preges direkte på understellet, rammen eller lignende deler på traktoren,

4.2.2.2. 4 mm for tegn som preges på produsentmerket.

 Eksempel på produsentmerke

 Følgende eksempel berører ikke på noen måte de opplysningene som faktisk skal påføres på produsentmerket, 
men er utelukkende ment som et veiledende eksempel.

STELLA TRAKTOR WERKE

Type: 846 E

EF-nummer: e * 1* 1792

Identifikasjonsnummer: GBS18041947

Tillatt totalmasse (*): 4820-6310 kg
Tillatt forakselstrykk (*): 2390-3200 kg
Tillatt bakakselstrykk (*): 3130-4260 kg

(*) Avhengig av dekktype.

Tillatt trekkbar masse:
trekkbar masse uten bremsing: 3000 kg
trekkbar masse med uavhengig bremsing: 6000 kg
trekkbar masse med påløpsbremsing:  3000 kg
trekkbar masse med et hjelpekraftbremseanlegg (hydraulisk eller pneumatisk): 12000 kg
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Tillegg

MØNSTER

  Myndighetens navn

Vedlegg til EF-typegodkjenningsdokument for en traktortype med hensyn til plassering av og festemåte for 
lovfestede kjennemerker og preginger på traktorens karosseri

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer: . .........................................................................................................................................

1. Traktorens merke eller produsentens firma:

  ...................................................................................................................................................................................

2. Type og om nødvendig traktorens handelsbetegnelse:

  ...................................................................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse:

  ...................................................................................................................................................................................

4. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

  ...................................................................................................................................................................................

5. Dato for innlevering av traktoren til EF-typegodkjenning:

  ...................................................................................................................................................................................

6. Teknisk instans som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvinger:

  ...................................................................................................................................................................................

7. Dato for rapport utstedt av denne instansen:

  ...................................................................................................................................................................................

8. Nummer på rapport utstedt av denne instansen:

  ...................................................................................................................................................................................

9. EF-typegodkjenning av plassering av og festemåte for lovfestede kjennemerker og preginger på traktorens 
karosseri er gitt/nektet(32).

10. Sted:  ....................................................................................

11. Dato:  ...................................................................................

12. Underskrift:  ........................................................................
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13. Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette dokumentet:

  .................................................................. målsatte tegninger,

  .................................................................. skisse eller fotografi av plasseringen av og festemåten for lovfestede 
kjennemerker og preginger på traktorens karosseri

 Opplysningene skal sendes til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de ber om det.

14. Merknader:  ...............................................................................................................................................................

  

(32) Stryk det som ikke passer.

  

________
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VEDLEGG VI

BETJENINGSINNRETNING FOR TILHENGERBREMS OG BREMSEKOPLING MELLOM TRAKTOR 
OG TILHENGER

1. Dersom en traktor har en betjeningsinnretning for tilhengerbrems, skal denne kunne betjenes med hånd eller fot, og 
den skal kunne reguleres og betjenes fra førersetet, men skal ikke påvirkes av bruk av andre betjeningsinnretninger.

 Dersom traktoren har en pneumatisk eller hydraulisk kopling mellom traktoren og tilhengeren, bør den ha én felles 
betjeningsinnretning for driftsbremseanlegget for traktor og tilhenger.

2. Bremseanleggene kan være anlegg med egenskaper som fastsatt i vedlegg I til direktiv 76/432/EØF med hensyn 
til bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.

 Innretningen skal være utformet og utført slik at det ikke får negative konsekvenser for traktorens drift dersom 
bremseinretningen for tilhengeren svikter eller ikke fungerer normalt, eller dersom det oppstår brudd i koplingen.

3. Dersom koplingen mellom traktoren og tilhengeren(e) er hydraulisk eller pneumatisk, skal den også oppfylle ett 
av følgende krav:

3.1. Hydraulisk kopling:

 Den hydrauliske koplingen skal være av typen med én ledning.

 Den skal være i samsvar med ISO-standard 5676 fra 1983, og den utstikkende delen skal være på traktoren.

 Betjening av tilhengerbremsen skal gi trykk lik null på koplingspunktet når dette er i nøytral stilling, og 
arbeidstrykket skal ikke være lavere enn 10 eller høyere enn 15 MPa.

 Energikilden skal ikke kunne koples fra motoren.

3.2. Pneumatisk kopling:

 Koplingen mellom traktoren og tilhengeren(e) skal være av typen med to ledninger: en automatisk og en direkte 
bremseforbindelse som aktiveres ved stigende trykk.

 Kulekoplingen skal være i samsvar med ISO-standard 1728 fra 1980.

 Betjening av tilhengerbremsen skal gi et arbeidstrykk som ikke er lavere enn 0,65 eller høyere enn 0,8 MPa på 
kulekoplingen.
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Tillegg

MØNSTER

Myndighetens navn

VEDLEGG TIL EF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTET FOR EN TRAKTORTYPE MED HENSYN 
TIL BETJENINGSINNRETNING FOR TILHENGERBREMS

(Artikkel 4 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- 
eller skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, samt deres systemer, deler og tekniske enheter)

EF-typegodkjenningsnummer: . ...................................................

1. Traktorens merke (eller produsentens firma):

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

2. Type og om nødvendig traktorens handelsbetegnelse:

 ...................................................................................................................................................................................

3. Produsentens navn og adresse:

 ...................................................................................................................................................................................

4. Eventuelt navn og adresse til produsentens representant:

 ...................................................................................................................................................................................

5. Beskrivelse av del(er) og/eller egenskap(er) til betjeningsinnretningen for tilhengerbrems:

 ...................................................................................................................................................................................

6. Dato for innlevering av traktoren til EF-typegodkjenning:

 ...................................................................................................................................................................................

7. Teknisk instans som er ansvarlig for å foreta typegodkjenningsprøvinger:

 ...................................................................................................................................................................................

8. Dato for rapport utstedt av denne instansen:

 ...................................................................................................................................................................................

9. Nummer på rapport utstedt av denne instansen:

 ...................................................................................................................................................................................

10. EF-typegodkjenning av betjeningsinnretning for tilhengerbrems er gitt/nektet(33):
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11. Sted:   ................................................................................

12. Dato:   ................................................................................

13. Underskrift:  ........................................................................

14. Følgende dokumenter, som er påført EF-typegodkjenningsnummeret angitt ovenfor, er vedlagt dette dokumentet:

 ..................................................................  skisse eller fotografi av relevante deler av traktoren.

Opplysningene skal sendes til vedkommende myndigheter i de andre medlemsstatene dersom de ber om det.

15. Merknader:

 ...................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................

(33) Stryk det som ikke passer.
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VEDLEGG VII

DEL A

Opphevet direktiv med oversikt over endringer

(nevnt i artikkel 10)

Rådsdirektiv 89/173/EØF
(EFT L 67 av 10.3.1989, s. 1)

Avsnitt XI bokstav C nr. II.7 i vedlegg I til 
tiltredelsesakten av 1994
(EFT C 241 av 29.8.1994, s. 207)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/54/EF
(EFT L 277 av 10.10.1997, s. 24)

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv  
89/173/EØF i artikkel 1 første strekpunkt

Kommisjonsdirektiv 2000/1/EF
(EFT L 21 av 26.1.2000, s. 16)

Avsnitt I bokstav A nr. 33 i vedlegg II til tiltredelsesakten 
av 2003
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 62)

Kommisjonsdirektiv 2006/26/EF
(EUT L 65 av 7.3.2006, s. 22)

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv  
89/173/EØF i artikkel 4 og vedlegg IV

Rådsdirektiv 2006/96/EF
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81)

Bare når det gjelder henvisningen til direktiv  
89/173/EØF i artikkel 1 og nr. A.31 i vedlegget

DEL B

Oversikt over tidsfrister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelse

(som nevnt i artikkel 10)

Direktiv Tidsfrist for innarbeiding Anvendelsesdato

89/173/EØF 31. desember 1989 —

97/54/EF 22. september 1998 23. september 1998

2000/1/EF 30. juni 2000 —

2006/26/EF 31. desember 2006 (1) —

2006/96/EF 1. januar 2007 —

(1) I samsvar med artikkel 5 i direktiv 2006/26/EF:
«1. Fra 1. januar 2007 kan ikke medlemsstatene, for kjøretøyer som oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/

EØF, 78/933/EØF, 77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, med begrunnelse i formålet 
med det berørte direktiv:
a) nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegodkjenning,
b) forby at et slikt kjøretøy registreres, selges eller tas i bruk.

2. Fra 1. juli 2007, for kjøretøyer som ikke oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/EØF, 78/933/EØF, 
77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, og med begrunnelse i formålet med det berørte 
direktiv:
a) skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning,
b) kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning.

3. Fra 1. juli 2009, for kjøretøyer som ikke oppfyller kravene fastsatt i direktiv 74/151/EØF, 78/933/EØF, 
77/311/EØF og 89/173/EØF, som endret ved dette direktiv, og med begrunnelse i formålet med det berørte 
direktiv:
a) skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som ledsager nye kjøretøyer i samsvar med 

bestemmelsene i direktiv 2003/37/EF, for ikke lenger å være gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1,
b) kan medlemsstatene nekte at nye kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk.»
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VEDLEGG VIII

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 89/173/EØF Direktiv 2006/26/EF Dette direktiv

Artikkel 1 Artikkel 1

Artikkel 2 nr. 1, innledende ordlyd Artikkel 5 nr. 1, innledende ordlyd Artikkel 2 nr. 1 første ledd, 
innledende ordlyd

Artikkel 2 nr. 1 første til sjette 
strekpunkt

—

Artikkel 2 nr. 1, avsluttende ordlyd —

Artikkel 5 nr. 1 bokstav a) og b) Artikkel 2 nr. 1 første ledd bokstav 
a) og b)

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 1 annet ledd

— Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 2 nr. 2

— Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 3 og 4 Artikkel 3 og 4

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 første ledd

Artikkel 5 nr. 2 Artikkel 5 annet og tredje ledd

Artikkel 6-9 Artikkel 6-9

Artikkel 10 nr. 1 —

Artikkel 10 nr. 2 Artikkel 10

— Artikkel 11 og 12

Artikkel 11 Artikkel 13

Vedlegg I-VI Vedlegg I-VI

— Vedlegg VII

— Vedlegg VIII




