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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 70/156/EBE frá 6. febrúar 1970
um samræmingu laga aðildarríkjanna um gerðarviðurkenningu á
vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (1), eins og henni
var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/81/
EBE (2), einkum 2. mgr. 13. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 92/21/EBE frá 31. mars 1992
um samræmingu laga aðildarríkjanna um massa og mál vélknúinna
ökutækja í flokki M

1
 (3), einkum 3. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Tilskipun 92/21/EBE er ein sértilskipana sem fjalla um EBE-
gerðarviðurkenningarferlið sem komið var á með tilskipun 70/
156/EBE. Af því leiðir að ákvæði tilskipunar 70/156/EBE um
búnað í ökutækjum, íhluta og aðskildar tæknieiningar eiga einnig
við um þessa tilskipun.

Vísað er til tilskipunar ráðsins 77/649/EBE (4), eins og henni var
síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 90/630/
EBE (5), en hún fjallar um reglur við ákvörðun á viðmiðunarpunkti
sæta í vélknúnum ökutækjum og því er ekki nauðsynlegt að
endurtaka það í þessari tilskipun. Einnig er vísað til tilskipunar
ráðsins 92/23/EBE (6).

Í ljósi þeirrar reynslu sem fengist hefur af framkvæmd tilskipunar
92/21/EBE fram að þessu er nauðsynlegt að skýra nánar tiltekin
ákvæði hennar til þess að tryggja samræmda túlkun í öllum
aðildarríkjunum.

Nauðsynlegt verður að mæla fyrir um sérstök ákvæði varðandi
álag á sæti sem eru ekki hönnuð fyrir og geta ekki tekið fullorðna.
Þó þarf að huga nánar að skilgreiningum á slíkum sætum og
forskriftum varðandi hleðsluskilyrði. Af þeim sökum er
nauðsynlegum breytingum frestað til síðari tíma.

Ákvæði þessarar tilskipunar eru í samræmi við álit nefndar um
aðlögun að tæknilegum framförum sem komið var á fót með
tilskipun 70/156/EBE.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

1. Í 1. gr. tilskipunar 92/21/EBE komi ,,II. viðauka A við
tilskipun 70/156/EBE“ í stað ,,I. viðauka við tilskipun 70/156/
EBE“.

2. Í stað viðaukana við tilskipun 92/21/EBE komi viðaukarnir
við þessa tilskipun og á milli meginmálsins og I. viðauka komi
skrá yfir viðaukana.

2. gr.

1. Frá og með 1. janúar 1996 er aðildarríkjum óheimilt, af
ástæðum er varða massa og mál:

- að neita að veita EBE-gerðarviðurkenningu eða innlenda
gerðarviðurkenningu fyrir gerð vélknúins ökutækis í flokki
M

1
, eða

- að banna að þau ökutæki verði skráð, seld eða tekin í notkun,

ef ökutækin samrýmast ákvæðum tilskipunar 92/21/EBE, eins
og henni erbreytt með þessari tilskipun.

2. Frá og með 1. janúar 1997:

- skulu aðildarríkin ekki lengur veita EBE-gerðarviður-
kenningu, og

- er aðildarríkjunum heimilt að neita að veita innlenda
gerðarviðurkenningu

fyrir gerð ökutækis í flokki M
1 
af ástæðum sem varða massa og

mál ef ákvæðum tilskipunar 92/21/EBE, eins og henni er breytt
með þessari tilskipun, er ekki fullnægt.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 233, 30. 9. 1995, bls. 73, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/96 frá 13.
desember 1996 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 42, 23. 2. 1970, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 264, 23. 10. 1993, bls. 49.

(3) Stjtíð. EB nr. L 129, 14. 5. 1992, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 267, 19. 10. 1977, bls. 1.

(5) Stjtíð. EB nr. L 341, 6. 12. 1990, bls. 20.

(6) Stjtíð. EB nr. L 129, 14. 5. 1992, bls. 95.

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 95/48/EB

frá 20. september 1995

um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins 92/21/EBE um massa
og mál vélknúinna ökutækja í flokki M1(*)
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3. gr.

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari fyrir 1. janúar
1996. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

2. Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

3. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

4. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi frá því að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 20. september 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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SKRÁ YFIR VIÐAUKA

I. viðauki: Stjórnsýsluákvæði vegna gerðarviðurkenningar

1. viðbætir:Upplýsingaskjal
2. viðbætir:Gerðarviðurkenningarvottorð

II. viðauki:Gildissvið, skilgreiningar, kröfur

Viðbætir: Aðferð við að sannprófa massa vélknúinna ökutækja í flokki M
1



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB17.4.1997 Nr.16/15715700

I. VIÐAUKI

STJÓRNSÝSLUÁKVÆÐI VEGNA GERÐARVIÐURKENNINGAR

1. Umsókn um EBE-gerðarviðurkenningu ökutækis

1.1. Framleiðandi skal leggja fram umsókn um EBE-gerðarviðurkenningu samkvæmt 4. mgr. 3. gr.
tilskipunar 70/156/EBE fyrir gerð ökutækis í flokki M

1
 með hliðsjón af massa og máli þess.

1.2. Fyrirmynd að upplýsingaskjalinu er að finna í 1. viðbæti.

1.3. Afhenda skal tækniþjónustunni sem annast prófanir vegna gerðarviðurkenningar eftirfarandi:

1.3.1. dæmigert ökutæki fyrir gerðina sem á að viðurkenna.

2. Veiting EBE-gerðarviðurkenningar fyrir ökutæki

2.1. EBE-gerðarviðurkenning skal veitt samkvæmt 3. mgr. 4. gr. tilskipunar 70/156/EBE ef viðeigandi
kröfum er fullnægt.

2.2. Fyrirmynd að EBE-gerðarviðurkenningarvottorði er að finna í 2. viðbæti.

2.3. Allar gerðir ökutækis sem hljóta viðurkenningu skulu fá viðurkenningarnúmer í samræmi við
ákvæði VII. viðauka við tilskipun 70/156/EBE. Sama aðildarríki er óheimilt að úthluta annarri
gerð ökutækis sama númeri.

3. Breytingar á gerð ökutækis og á viðurkenningu

3.1. Ákvæði 5. gr. tilskipunar 70/156/EBE skulu gilda þegar gerðar eru breytingar á gerð ökutækis
sem er viðurkennd samkvæmt þessari tilskipun.

4. Samræmi í framleiðslu

4.1. Almennt ber að gera ráðstafanir til að tryggja samræmi í framleiðslu í samræmi við ákvæði 10. gr.
tilskipunar 70/156/EBE.
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1. viðbætir

UPPLÝSINGASKJAL(¹) nr. ...

samkvæmt I. viðauka við tilskipun ráðsins 70/156/EBE varðandi EBE-gerðarviðurkenningu
ökutækis með tilliti til massa og máls (tilskipun 92/21/EBE, eins og henni var síðast breytt

með tilskipun 95/48/EB)

Eftirfarandi upplýsingar skal gefa í þríriti og með efnisyfirliti, ef við á. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu
vera í hæfilegum hlutföllum og nægilega nákvæmar í A4 stærð eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir,
ef einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

Ef rafknúinn stjórnbúnaður er í búnaði, íhlutum eða aðskildum tæknieiningum skulu fylgja upplýsingar
um hvernig hann vinnur.

0. Almennt

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): .....

0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: .....

0.3. Gerðarauðkenni ef slíkt er á ökutækinu (b): .....

0.3.1. Staðsetning auðkennisins: .....

0.4. Ökutækjaflokkur (c): .....

0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda: .....

0.6. Staðsetning á lögboðnum merkiplötum og áletrunum og áfestingaraðferð

0.6.1. Á undirvagni: .....

0.6.2. Á yfirbyggingu: .....

0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .....

1. Almennir smíðaeiginleikar ökutækisins

1.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af dæmigerðu ökutæki: .....

1.2. Málsett teikning af fullbúnu ökutæki: .....

1.3. Fjöldi ása og hjóla: .....

1.3.2. Fjöldi og staðsetning stýrðra ása: .....

1.3.3. Aflásar (fjöldi, staðsetning, samtenging): .....

1.6. Staðsetning og fyrirkomulag hreyfils: .....

2. Massar og mál (e) (í kg og mm) (Vísað til teikningar þar sem við á)

2.1. Hjólhaf (með fullfermi) (f): .....

2.3. Sporvídd og breidd áss (ása)

(*) Númer liða og neðanmálsgreina í þessu upplýsingaskjali svara til númera og neðanmálsgreina í I. viðauka við tilskipun
70/156/EBE. Liðum sem varða ekki þessa tilskipun er sleppt.
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2.3.1. Sporvídd hvers stýrðs áss (i)

2.3.2. Sporvídd allra annarra ása(i): .....

2.4. Stærðarmörk ökutækisins (heildar)

2.4.1. Fyrir undirvagn án yfirbyggingar

2.4.1.1. Lengd (j): .....

2.4.1.2. Breidd (k): .....

2.4.1.2.1.Hámarksbreidd: .....

2.4.1.3. Hæð (án hleðslu)(¹) (ef upphengjur eru stillanlegar fyrir hæð skal gefa upp eðlilega stöðu við
akstur):

2.4.1.4. Útskögun að framan (m): .....

2.4.1.5. Útskögun að aftan (n): .....

2.4.1.5.1.Leyfileg hámarksútskögun tengipunkts (nd): .....

2.4.1.6. Hæð yfir jörð (eins og skilgreint er í lið 4.5 í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE)

2.4.1.6.1.Milli ásanna: .....

2.4.2. Fyrir undirvagn með yfirbyggingu

2.4.2.1. Lengd (j): .....

2.4.2.2. Breidd (k): .....

2.4.2.3. Hæð (án hleðslu)(l) (ef upphengjur eru stillanlegar fyrir hæð skal gefa upp eðlilega stöðu við
akstur):

2.4.2.4. Útskögun að framan (m): .....

2.4.2.5. Útskögun að aftan (n): .....

2.4.2.5.1.Leyfileg hámarksútskögun tengipunkts (nd): .....

2.4.2.6. Hæð yfir jörð (eins og skilgreint í lið 4.5 í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE)

2.4.2.6.1.Milli ásanna: .....

2.6. Massi ökutækis með yfirbyggingu, tilbúið til aksturs, eða massi undirvagns með stýrishúsi ef
yfirbyggingin fylgir ekki með frá framleiðanda (ásamt kælivökva, olíu, eldsneyti, verkfærum,
varahjóli og ökumanni)(o) (hámark og lágmark):.....

2.6.1. Dreifing þessa massa milli ásanna og, ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægan ás,
hleðsla á tengipunkt (hámark og lágmark): .....

2.8. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi með hleðslu sem framleiðandi gefur upp (hámark og
lágmark)(y):.....
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2.8.1. Dreifing þessa massa milli ásanna og, ef um er að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægan ás,

hleðsla á tengipunkt (hámark og lágmark): .....

2.9. Tæknilega leyfileg hámarkshleðsla á hvern ás eða áshóp sem framleiðandi gefur upp og, ef um er
að ræða festivagn eða eftirvagn með miðlægan ás, hleðsla á tengipunkt: .....

2.11. Hámarksmassi eftirvagns sem hægt er að tengja:

2.11.1. Eftirvagn: .....

2.11.3. Eftirvagn með miðlægan ás: .....

2.11.4. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi samtengds ökutækis: .....

2.11.6. Hámarksmassi eftirvagns án hemils: .....

2.12. Lóðrétt hámarksstöðuálag á tengipunkt dráttarvagns fyrir eftirvagn: .....

9. Yfirbygging

9.10.3. Sæti

9.10.3.1. Fjöldi: .....

9.17. Lögboðnar merkiplötur

9.17.1. Ljósmyndir og/eða teikningar af staðsetningum lögboðinna merkiplatna og áletrana og af
verksmiðjunúmeri: .....

9.17.2. Ljósmyndir og/eða teikningar af lögbundnum hluta merkiplatna og áletrana (fullbúið sýnishorn
ásamt stærðum): .....

11. Tenging dráttartækis og eftir- eða festivagna

11.1. Flokkur og gerð tengibúnaðar: .....

11.4. Leiðbeiningar um festingu tengibúnaðar við ökutækið ásamt ljósmyndum eða teikningum af
tengipunktum ökutækisins sem framleiðandi gefur upp; viðbótarupplýsingar ef einungis má
nota tengibúnaðinn á viss afbrigði ökutækjagerðarinnar: .....

11.5. Upplýsingar um festingu sérstakra dráttarfestinga eða festingarplatna (¹): .....

Viðbótarupplýsingar vegna torfærutækja

2.4.1. Fyrir undirvagn án yfirbyggingar

2.4.1.4.1.Flái að framan (na):..... gráður

2.4.1.5.1.Flái að aftan (nb):..... gráður

2.4.1.6. Bil frá jörðu (eins og það er skilgreint í lið 4.5 í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE)

2.4.1.6.2.Undir framási (-ásum):.....

2.4.1.6.3.Undir afturási (-ásum):.....

2.4.1.7. Rampahorn (nc):..... gráður

(¹) Strikið yfir það sem á ekki við.
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2.4.2. Fyrir undirvagn með yfirbyggingu

2.4.2.4.1. Flái að framan (na): ..... gráður

2.4.2.5.1. Flái að aftan (nb): ..... gráður

2.4.2.6. Bil frá jörðu (eins og það er skilgreint í lið 4.5 í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE):

2.4.2.6.2. Undir framási (-ásum):.....

2.4.2.6.3. Undir afturási (-ásum):.....

2.4.2.7. Rampahorn (nc): ..... gráður

2.15. Hámarkshalli við gangsetningu (eitt ökutæki): ..... prósent

4.9. Lás fyrir mismunadrif: já/nei/valfrjálst(¹)

(¹) Strikið yfir það sem á ekki við.
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2. viðbætir

FYRIRMYND

(Hámarksstærð: A4 (210 × 297 mm))

EBE-gerðarviðurkenningarvottorð

Stimpill yfirvalds

Tilkynning um(1):

- gerðarviðurkenningu(2)

- útvíkkun gerðarviðurkenningar(2)

- synjun gerðarviðurkenningar(2)

- afturköllun gerðarviðurkenningar(2)

á gerð ökutækis/íhluta/aðskilinnar tæknieiningar(2) með hliðsjón af tilskipun [20mm]...../...../EB, eins og
henni var síðast breytt með tilskipun...../...../EB.

Gerðarviðurkenningarnúmer: .....

Ástæða fyrir útvíkkun: .....

I. hluti

0.1. Tegund (viðskiptaheiti framleiðandans): ................................................................................
0.2. Gerð og almennt/almenn verslunarheiti: .................................................................................
0.3. Auðkenning gerðar, ef hún er fyrir hendi á ökutækinu/íhlutanum/aðskildu

tæknieiningunni(1)(2): .............................................................................................................
0.3.1. Staðsetning auðkenningarinnar: ..............................................................................................
0.4. Ökutækjaflokkur(3): ...............................................................................................................
0.5. Nafn og heimilisfang framleiðanda:........................................................................................
0.7. Staðsetning og aðferð við að festa EBE-gerðarviðurkenningarmerkið, ef um

er að ræða íhluta og aðskildar tæknieiningar: ..........................................................................
0.8. Heimilisfang samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .........................................................

II. hluti

1. Viðbótarupplýsingar (þar sem við á): sjá viðbót ....................................................................
2. Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ................................................................................
3. Dagsetning prófunarskýrslu: ..................................................................................................
4. Númer prófunarskýrslu: ........................................................................................................
5. Athugasemdir (ef einhverjar eru): sjá viðbót ..........................................................................
6. Staður: ....................................................................................................................................
7. Dagsetning:.............................................................................................................................
8. Undirskrift: ............................................................................................................................
9. Meðfylgjandi er skrá yfir innihald upplýsingasafnsins sem viðurkenningaryfirvöld

varðveita en það má fá afhent sé þess óskað. ........................................................................

(¹) Strikið út það sem á ekki við.

(²) Ef í auðkenningu á gerð eru rittákn, sem varða ekki lýsingu á gerð ökutækis, íhluta eða aðskilinnar tæknieiningar sem
þetta upplýsingaskjal nær til, skal setja spurningarmerki í stað rittáknanna (t.d. ABC??123??).

(³) Í samræmi við skilgreininguna í A-hluta II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE.
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Viðbót

við EBE-gerðarviðurkenningarvottorð nr. ...

varðandi gerðarviðurkenningu ökutækis með hliðsjón af tilskipun 92/21/EBE, eins og henni
var síðast breytt með tilskipun 95/48/EB

1. Viðbótarupplýsingar

1.1. Lengd:......................................................................................................................(mm)

1.2. Breidd:.....................................................................................................................(mm)

1.3. Hæð: ........................................................................................................................ (mm)

1.4. Massi ökutækis sem er tilbúið til aksturs: ................................................................(kg)

1.5. Tæknilega leyfilegur hámarksmassi: . ........................................................................(kg)

1.6. Tæknilega leyfileg hámarkshleðsla á ása

1.6.1. 1. ás: ..........................................................................................................................(kg)

2. ás: .......................................................................................................................... (kg)

3. ás: .......................................................................................................................... (kg)

1.7. Fjöldi farþegasæta (utan ökumanns): ..............................................................................

1.7.1. Fjöldi samanbrotinna sæta, ef við á: . ..............................................................................

1.8. Dráttarmassi

1.8.1. Eftirvagn án aksturshemils: .......................................................................................(kg)

1.8.2. Eftirvagn með aksturshemli: ......................................................................................(kg)

1.8.3. Tæknilega leyfilegt lóðrétt álag á tengipunkt: ...........................................................(kg)

1.8.4. Útskögun tengibúnaðar að aftan: .............................................................................(mm)

1.8.5. Ljósmyndir eða teikningar af festingarpunktum tengibúnaðar á ökutækinu: ..................

5. Athugasemdir
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II. VIÐAUKI

GILDISSVIÐ, SKILGREININGAR, KRÖFUR

1. Gildissvið

Þessi tilskipun gildir um massa og mál vélknúinna ökutækja í flokki M
1
, eins og skilgreint er í

1. gr.

2. Skilgreiningar

2.1. Viðeigandi skilgreiningar sem mælt er fyrir um í I. (að meðtöldum neðanmálsgreinum) og
II. viðauka við tilskipun 70/156/EBE gilda einnig fyrir þessa tilskipun.

2.2. Með ,,massa eðlilegrar hleðslu“ er átt við 75 kg massa margfaldaðan með fjölda farþegasæta (að
meðtöldum samanbrotnum sætum (veltisætum)) eins og framleiðandi hefur tilgreint.

2.3. Með ,,massa umframálags“ er átt við mismuninn milli tæknilega leyfilegs hámarksmassa með
hleðslu og massa ökutækis sem er búið til aksturs að viðbættum massa eðlilegrar hleðslu. Í massa
umframálags getur falist massi aukabúnaðar, svo sem sóllúgu, loftræstibúnaðar og tengibúnaðar.

2.4. Með ,,massa tengibúnaðar“ er átt við massa sjálfs tengibúnaðarins og festinga hans, eins og
framleiðandi ökutækisins hefur tilgreint.

2.5. Með ,,hámarki lóðrétts stöðuálags á tengipunkt“ ökutækis er átt við tæknilega leyfilegt lóðrétt
álag sem flyst þegar ökutæki er kyrrstætt eftir dráttarbeisli eftirvagnsins að tengibúnaði ökutækisins
og verkar á miðju tengibúnaðarins. Framleiðandi skal gefa upp hversu mikið þetta álag má vera.

2.6. Með ,,dráttarmassa“ er átt við massa eftirvagns sem er dreginn að frátöldu lóðréttu álagi á
tengipunkt dráttartækis.

2.7. Með ,,samanbrotnu sæti (veltisæti)“ er átt við aukasæti sem ætlað er til notkunar öðru hverju og
er venjulega brotið saman.

3. Kröfur

3.1. Mál

3.1.1. Leyfileg hámarksmál ökutækis eru eftirfarandi:

3.1.1.1. Lengd: 12 000 mm

3.1.1.2. Breidd: 2 500 mm

3.1.1.3. Hæð: 4 000 mm

3.2. Massi og ásþungi

3.2.1. Summa tæknilega leyfilegs hámarksþunga á ása skal ekki vera minni en tæknilega leyfilegur
hámarksmassi ökutækis með hleðslu.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækis má ekki vera minni en massi ökutækis sem er
tilbúið til aksturs að viðbættum massa eðlilegrar hleðslu.

Þegar ökutæki er hlaðið að tæknilega leyfilegum hámarksmassa með hleðslu í samræmi við liði
3.2.2 og 3.2.3 skal álag á hvern ás ekki vera meira en tæknilega leyfilegt hámarksálag á þann ás.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB17.4.1997 Nr.16/16516500

Þegar ökutækið og aftari ás eru hlaðinn að tæknilega leyfilegum hámarksmassa skal massi á
framás ekki vera minni en 30% af tæknilega leyfilegum hámarksmassa ökutækisins.

3.2.2. Til að sannprófa að farið sé að kröfum sem mælt er fyrir um í þriðju málsgrein liðar 3.2.1. skal
massi farþega, farangurs og hleðslu umfram eðlilega hleðslu hvíla á þeim stöðum sem mælt er
fyrir um í viðbætinum. Aðferð við að sannprófa massann er lýst í viðbætinum. Ef í ökutækinu
eru sæti sem hægt er að taka úr skal aðeins sannprófa með hámarksfjölda sæta.

3.2.3. Ef ökutækið á að draga eftirvagn skal sannprófa tvisvar til viðbótar í samræmi við þriðju málsgrein
liðar 3.2.1. og lið 3.2.2:

a) og skal hámarksmassi tengibúnaðar meðtalinn; og

b) bæði hámarksmassi tengibúnaðar og massi lóðrétts hámarksstöðuálags á tengipunkt. Við
síðarnefndu sannprófunina:

3.2.3.1. má fara 15% fram úr tæknilega leyfilegu hámarksálagi og 10% fram úr tæknilega leyfilegum
hámarksmassa ökutækis með hleðslu, þó mest 100 kg; þetta gildir þó aðeins við þessa notkun og
að því tilskildu að vinnsluhraði sé mest 100 km/klst.

3.2.3.2. Ekki skal taka tillit til framangreinds umframálags og massa vegna annarra viðurkenninga en
þeirra sem falla undir þessa tilskipun, nema það sé skýrt tekið fram í viðkomandi tilskipun.

3.2.3.3.Framleiðandi skal tilgreina hraðatakmarkanir sem um getur í lið 3.2.3.1. eða önnur vinnsluskilyrði
í notendahandbók.

3.2.4. Ef framleiðandi ökutækis útbýr ökutækið með tengibúnaði verður hann að tilgreina á honum eða
þar í grennd leyfilegt lóðrétt hámarksstöðuálag á tengipunkt.

3.3. Dráttarmassi og lóðrétt stöðuálag á tengibúnað.

3.3.1. Tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi er sá sem framleiðandi tilgreinir.

3.3.1.1.Dráttarmassi ökutækis sem getur dregið eftirvagn með aksturshemli. (Við útreikning á dráttarmassa
skal ekki taka með í reikninginn tæknilega leyfilegan hámarksmassa ökutækis með hleðslu sem
hugsanlega fer umfram eins og heimilað er í lið 3.2.3.1.)

3.3.1.1.1.Leyfilegur hámarksdráttarmassi ökutækis er lægra gildið af:

a) tæknilega leyfilegum hámarksdráttarmassa á grundvelli smíði ökutækisins og/eða
styrkleika véltengibúnaðarins; eða

b) tæknilega leyfilegum hámarksmassa dráttarbifreiðar (vélknúins ökutækis) eða 1,5 sinnum
sá massi ef um ræðir torfærutæki samkvæmt skilgreiningu í tilskipun 70/156/EBE.

3.3.1.1.2.Tæknilega leyfilegur hámarksmassi eftirvagns má hins vegar ekki vera meiri en 3 500 kg.

3.3.1.2. Dráttarmassi ökutækis sem getur dregið eftirvagn án aksturshemils.

3.3.1.2.1.Leyfilegur dráttarmassi er tæknilega leyfilegur hámarksdráttarmassi eða helmingur massa
dráttarbifreiðar sem er tilbúin til aksturs, eftir því hvort gildið er lægra.

3.3.1.2.2.Tæknilega leyfilegur hámarksmassi eftirvagns má ekki vera meiri en 750 kg.

3.3.2. Tæknilega leyfilegt lóðrétt stöðuálag á tengibúnað er tilgreint af framleiðanda; álagið má ekki vera
minna en 4% af leyfilegum hámarksdráttarmassa og ekki minna en 25 kg. Framleiðandi skal
tilgreina eftirfarandi í notendahandbók: leyfilegt lóðrétt hámarksstöðuálag á tengibúnað,
festingarpunkta tengibúnaðar á vélknúnu ökutæki og leyfilega hámarksútskögun tengibúnaðar.
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3.3.3. Vélknúið ökutæki sem dregur eftirvagn skal geta gangsett samtengda ökutækið - hlaðið að

hámarksmassa þess - fimm sinnum í minnst 12% halla upp á við á innan við fimm mínútum.

3.4. Hámarksfjöldi farþegasæta samkvæmt framleiðanda skal ekki grundvallast á því hvort ökutæki
dregur eftirvagn eða ekki.

Viðbætir

Aðferð við að sannprófa massa og ásálag vélknúinna ökutækja í flokki M
1

1. Massa ökutækisins skal sannprófa sem hér segir:

1. 1.tómt, þ.e. tilbúið til aksturs, samkvæmt lið 2.6 í 1. viðbæti við I. viðauka, og án ökumanns

Ef um ræðir húsbíl skal massi er samsvarar vatns- og gastönkum fylltum að 90% einnig meðtalinn.

1.2. fullhlaðið (við skilyrðin sem um getur í liðum 3.2.1 til 3.2.3 í II. viðauka), reiknað út með hliðsjón
af eftirfarandi:

- ef sætið er stillanlegt skal færa það í öftustu eðlilegu akstursstillingu eða sætisstillingu
eins og framleiðandi tilgreinir, taka eingöngu tillit til lengdarstillingar sætisins og undanskilja
sæti sem notuð eru á annan hátt en í eðlilegum aksturs- eða sætisstillingum. Ef aðrir
möguleikar eru á stillingu sætisins (lóðrétt, til hliðar, sætisbak, o. s. frv.) skal stilla eins
og framleiðandi ökutækisins tilgreinir. Fyrir fjaðrandi sæti skal læsa sætið í eðlilegri
akstursstillingu eins og framleiðandi tilgreinir,

- tekið er tillit til eftirfarandi massa:

- massi hvers farþega (ökumaður meðtalinn) telst vera 68 kg;

- massi farangurs fyrir hvern farþega (ökumaður meðtalinn) telst vera 7 kg;

- massa hvers farþega er beitt lóðrétt í gegnum punkt sem er 100 mm framan við
viðmiðunarpunkt(¹), ef hægt er að stilla sæti eftir endilöngu, og 50 mm framan við
viðmiðunarpunkt(¹) að því er öll önnur sæti varðar. Massi farangurs fyrir hvern farþega
er í formi lóðrétts krafts sem fer í gegnum miðju vörpunar á lárétt plan mestu nýtanlegrar
lengdar farangursrýmis sem liggur í lengdarmiðjuplani ökutækis.Ef um er að ræða ökutæki
sem er nýtt í sérstökum tilgangi skal massi farangurs vera staðsettur samkvæmt forskrift
framleiðanda að fengnu samþykki tækniþjónustunnar,

- massa umfram staðalmassa skal dreift samkvæmt forskrift framleiðanda með samþykki
tækniþjónustunnar og taka skal tillit til mismunandi stiga búnaðar og massa og staðsetningu
hans.

- Ef um ræðir húsbíl skal umframmassi vera minnst (10 kg × N) + (10 kg × L) þar sem ,,L“
er heildarlengd húsbílsins og ,,N“ fjöldi farþega, að meðtöldum ökumanni, eins og
framleiðandi hefur tilgreint.

Massa umframálags skal dreift á öll farangursrými samkvæmt upplýsingum framleiðanda
með samþykki tækniþjónustunnar.

(¹) Ákvarðaður í samræmi við ákvæði III. viðauka við tilskipun 77/649/EBE.
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1.3. Tilgreindir massar og ásálag eru ákvarðaðir samkvæmt eftirfarandi töflu:

Ástand ökutækis

(a) (b) (c) (d) (e)

Massi tómt fullhlaðið(¹) fullhlaðið leyfilegt leyfilegt
(mælt) (reiknað) með álag á hámarksálag hámarksálag

tengibúnað á ásana með álag
(reiknað) á tengibúnað

Framás

Afturás

Alls mælt/
reiknað

  yfirlýsing
framleiðanda

(¹) Að meðtöldum massa tengibúnaðar ef ökutæki getur dregið eftirvagn.

2. Niðurstöður sannprófunar

(Ef gefin eru upp fleiri en eitt gildi í liðum 2.8 og 2.9 á upplýsingaskjali skal sannprófa niðurstöður
fyrir hvert gildi.)

Niðurstöðurnar eru taldar vera viðunandi ef:

- massi og ásálag tóma ökutækisins (dálkur (a)) samsvara yfirlýsingu framleiðandans með
vikmörkin ± 5%; (í þessu tilviki er gildi massa sem framleiðandi gefur upp notað við
útreikninga á massa í dálkum (b) og (c)),

- massi og ásálag, sannprófað við skilyrðin í dálkum (b) og (c), er ekki meiri en leyfilegur
hámarksmassi sem framleiðandi gefur upp,

- kröfum fjórða málsgreinar liðar 3.2.1. í II. viðauka er fullnægt,

- massi og ásálag sem framleiðandi gefur upp eru í samræmi við hleðslueiginleika
hjólbarðanna sem tilgreindir eru fyrir vélknúna ökutækið með hliðsjón af þeim
hraðatakmörkunum fyrir dráttarbifreiðina sem um getur í lið 3.7.3 í IV. viðauka við
tilskipun 92/23/EBE.

↑               ↑

←


