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                                                    TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2010/22/ESB                         2012/EES/24/04 

frá 15. mars 2010 

um breytingu, að því er varðar aðlögun að tækniframförum, á tilskipunum ráðsins 80/720/EBE, 
86/298/EBE, 86/415/EBE og 87/402/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2000/25/EB 

og 2003/37/EB um gerðarviðurkenningu á dráttarvélum fyrir landbúnað eða skógrækt (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 80/720/EBE frá 24. júní 
1980 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 
athafnarými, aðgang að ökumannssæti og dyr og glugga á 
landbúnaðardráttarvélum á hjólum (1), einkum 3. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 86/298/EBE frá 26. maí 1986 
um aftanásettar veltigrindur fyrir landbúnaðardráttarvélar á 
hjólum með lítilli sporvídd (2), einkum 12. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 86/415/EBE frá 24. júlí 1986 
um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi uppsetningu, 
staðsetningu, gang og auðkenningu stjórnbúnaðar fyrir 
landbúnaðardráttarvélar á hjólum (3), einkum 4. gr., 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 87/402/EBE frá 25. júní 
1987 um veltigrindur framan við ökumannssæti á 
landbúnaðardráttarvélum á hjólum með lítilli sporvídd (4), 
einkum 11. gr., 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 91, 10.4.2010, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/2012 frá 10. febrúar 2012 
um breytingu á VI. viðauka (Félagslegt öryggi) við EES-samninginn, biður 
birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 194, 28.7.1980. 
(2) Stjtíð. EB L 186, 8.7.1986, bls. 26. 
(3) Stjtíð. EB L 240, 26.8.1986. 
(4) Stjtíð. EB L 220, 8.8.1987, bls. 1. 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
2000/25/EB frá 22. maí 2000 um aðgerðir gegn losun 
mengandi lofttegunda og agna frá hreyflum dráttarvéla fyrir 
landbúnað eða skógrækt og um breytingu á tilskipun ráðsins 
74/150/EBE (5), einkum 7. gr., 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2003/37/EB frá 26. maí 2003 um gerðarviðurkenningu á 
dráttarvélum fyrir landbúnað eða skógrækt, eftirvögnum 
þeirra og útskiptanlegum, dregnum tækjum ásamt kerfum 
þeirra, íhlutum og aðskildum tæknieiningum og um 
niðurfellingu á tilskipun 74/150/EBE (6), einkum a- og b-lið 1. 
mgr. 19. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Að því er varðar tilskipun 80/720/EBE, þykir rétt að 
skýra hvaða glugga megi auðkenna sem neyðarútganga. 

2) Að því er varðar tilskipun 86/415/EBE er viðeigandi, í 
því skyni að auka öryggi dráttarvéla, að tilgreina 
öryggiskröfur varðandi ytri stjórnbúnað aflúttaks. 

3) Að því er varðar tilskipun 86/415/EBE, ætti notkun 
myndræns efnis samkvæmt stöðlum ISO 3767-1:1996 
og ISO 3767-2:1996, sem tákna fyrir stjórnbúnaðinn að 
vera leyfð til þess að aðlaga Bandalagsstaðla þeim 
stöðlum sem beitt er innan rammans um stjórnbúnað 
dráttarvéla á hjólum í landbúnaði eða skógrækt um 
heim allan. 

________________ 

(5) Stjtíð. EB L 173, 12.7.2000, bls. 1. 
(6) Stjtíð. EB L 171, 9.7.2003, bls. 1. 
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4) Að því er varðar tilskipun 2000/25/EB, þarf að tilgreina 
tilteknar viðbótarupplýsingar til að samræmi sé við nýju 
áfangana fyrir viðmiðunarmörk (IIIA, IIIB og IV), sem 
teknir voru upp með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 
2005/13/EB (1). 

5) Að því er varðar tilskipun 2003/37/EB, er fyrir 
skýrleika sakir þörf á nákvæmara orðalag í sumum 
liðum í upplýsingaskjölunum. 

6) Að því er varðar tilskipanir 2003/37/EB, 86/298/EBE 
og 87/402/EBE, með tilliti til þeirrar staðreyndar að 
ákvörðun ráðs Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
C(2005) 1 var síðast breytt með ákvörðun C(2008) 128 í 
október 2008, þykir rétt að uppfæra tilvísanir til reglna 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar. Með skírskotun 
til réttarvissu er nauðsynlegt að fella viðeigandi texta 
slíkra skjala Efnahags- og framfarastofnunarinnar inn í 
tilskipanirnar. 

7) Því ber að breyta tilskipunum 80/720/EBE, 
86/298/EBE, 86/415/EBE, 87/402/EBE, 2000/25/EB og 
2003/37/EB til samræmis við það. 

8) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót 
skv. 1. mgr. 20. gr. tilskipunar 2003/37/EB, 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar á tilskipun 80/720/EBE 

Tilskipun 80/720/EBE er breytt í samræmi við I. viðauka við 
þessa tilskipun. 

2. gr. 

Breyting á tilskipun 86/298/EBE 

Tilskipun 86/298/EBE er breytt í samræmi við II. viðauka við 
þessa tilskipun. 

3. gr. 

Breyting á tilskipun 86/415/EBE 

Tilskipun 86/415/EBE er breytt í samræmi við III. viðauka við 
þessa tilskipun. 

________________  

(1) Stjtíð. ESB L 55, 1.3.2005, bls. 35. 

4. gr. 

Breyting á tilskipun 87/402/EBE 

Tilskipun 87/402/EBE er breytt í samræmi við IV. viðauka við 
þessa tilskipun. 

5. gr. 

Breyting á tilskipun 2000/25/EB 

Tilskipun 2000/25/EB er breytt í samræmi við V. viðauka við 
þessa tilskipun. 

6. gr. 

Breyting á tilskipun 2003/37/EB 

Tilskipun 2003/37/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað „prófunarblaðs“ í 4. mgr. 12. gr. komi 
„prófunarskýrsla“ 

(gildir aðeins um ensku útgáfuna). 

2. Ákvæðum I. og II. viðauka er breytt í samræmi við VI. 
viðauka við þessa tilskipun. 

7. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 30. apríl 2011. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 1. maí 2011, að 
undanskilinni 5. gr., sem þau skulu beita frá gildistökudegi 
þessarar tilskipunar. 

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

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

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

9. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 15. mars 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel Barroso 

forseti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. VIÐAUKI 

Breytingar á tilskipun 80/720/EBE 

Ákvæðum I. viðauka við tilskipun 80/720/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Liður III.4 falli brott, 

2. Eftirfarandi undirgrein bætist við í lið III.5: 

„Auðkenna má alla glugga af fullnægjandi stærð sem neyðarútgang ef þeir eru úr brjótanlegu gleri og hægt er að brjóta 
þá með verkfæri sem er fyrir hendi í stýrishúsi í þeim tilgangi. Gler sem um getur í 3., 4., 5. og 6. viðbæti í B-hluta III. 
viðauka við tilskipun ráðsins 89/173/EBE (*) telst ekki brjótanlegt gler að því er varðar þessa tilskipun. 

 
(*) Stjtíð. EB L 67, 10.3.1989, bls. 1.“ 
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II. VIÐAUKI 

Breytingar á tilskipun 86/298/EBE 

Tilskipun 86/298/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 1. liðar I. viðauka komi eftirfarandi: 

„1. Skilgreiningarnar og kröfurnar í 1. lið í 7. reglu (*) ákvörðunar Efnahags- og framfarastofnunarinnar C(2008) 128 
frá október 2008, skulu gilda að undanskildum lið 1.1 (Dráttarvélar fyrir landbúnað og skógrækt), sem hér segir: 

„1. Skilgreiningar 

1.1 [á ekki við] 

1.2 Veltigrind 

Veltigrind (öryggishús eða rammi), hér á eftir nefnd „veltigrind“: grind á dráttarvél, sem er einkum ætluð til 
þess að forðast eða draga úr áhættu ökumanns ef dráttarvél veltur við hefðbundna notkun. 

Veltigrindin einkennist af því að hún veitir rými fyrir autt svæði sem er nægilega stórt til að vernda 
ökumanninn þegar hann situr annað hvort inni í grindinni eða inni í rými sem afmarkast af röðum af 
beinum línum frá ytri brúnum grindarinnar til einhvers hluta dráttarvélarinnar sem kann að snerta jörðu og 
sem getur borið dráttarvélina í þeirri stöðu ef dráttarvélin veltur. 

1.3 Sporvídd 

1.3.1. B r áða b i r gða s k i l g r e i n i n g :  m ið j u p l a n  h j ó l s i n s  

Miðjuplan hjólsins er jafn langt frá plönunum tveimur sem liggja í jaðri ytri brúna felgnanna. 

1.3.2. S k i l g r e i n i n g  á  s p o r v í d d  

Lóðrétta planið í gegnum ás hjólsins sker miðjuplan þess eftir beinni línu sem snertir undirlagið í einum 
punkti. Ef A og B eru punktarnir tveir sem eru skilgreindir á þennan hátt fyrir hjól á sama ási 
dráttarvélarinnar, þá er sporvíddin fjarlægðin milli punkta A og B.  Sporvíddina má skilgreina á þann hátt 
fyrir bæði fram- og afturhjól. Þar sem eru tvöföld hjól er sporvíddin fjarlægðin milli tveggja plana sem 
hvort um sig er miðjuplan hjólaparsins. 

1.3.3. V iðb ó t a r s k i l g r e i n i n g :  m ið j u p l a n  d r á t t a r v é l a r i n n a r  

Ystu stöður punktanna A og B fyrir afturás dráttarvélarinnar eru teknar til að fá hæsta mögulega gildið fyrir 
sporvíddina. Lóðrétta planið myndar níutíu gráðu horn við línu AB og á miðpunkti hennar er miðjuplan 
dráttarvélarinnar. 

1.4 Hjólhaf 

Fjarlægðin milli lóðréttu plananna sem ganga í gegnum línurnar tvær AB eins og skilgreint er hér að 
framan, ein fyrir framhjól og ein fyrir afturhjól. 

1.5 Ákvörðun málpunkts sætis; stilling sætis fyrir prófun 

1.5.1. M á l p u n k t u r  s æ t i s  (**) 

Málpunkt sætis skal ákvarða í samræmi við ISO-staðal 5353:1995. 

1.5.2. S t að s e t n i n g  s æ t i s  o g  s t i l l i n g  f y r i r  p r ó f u n  

1.5.2.1 Þegar halli bakstoðar og sætisplötu er stillanlegur verður hann að vera stilltur þannig að málpunktur sætis sé 
í öftustu og efstu stöðu, 

1.5.2.2 þegar sæti er útbúið fjöðrun skal fjöðrunin fest í miðstillingu nema það gangi gegn leiðbeiningum sem 
sætisframleiðandi hefur mælt skýrt fyrir um, 
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1.5.2.3 þegar einungis er hægt að stilla sætið langsum og lóðrétt skal lengdarásinn, sem liggur í gegnum málpunkt 
sætisins, vera samhliða lóðréttu lengdarmiðjuplani dráttarvélarinnar sem liggur í gegnum miðju 
stýrishjólsins og ekki meira en 100 mm frá því plani, 

1.6 Autt svæði 

1.6.1. V iðm iðu n a r p l a n  

Auða svæðið er sýnt á myndum 7.1 og 7.2. Svæðið er skilgreint með hliðsjón af viðmiðunarplani og 
málpunkti sætis. Viðmiðunarplanið er lóðrétt plan, venjulega eftir endilangri dráttarvélinni og í gegnum 
málpunkt sætis og miðju stýrishjóls. Venjulega fellur viðmiðunarplanið saman við lengdarmiðjuplan 
dráttarvélarinnar. Gera skal ráð fyrir því að þetta viðmiðunarplan færist lárétt með sætinu og stýrishjólinu 
þegar álagi er beitt en haldist hornrétt á dráttarvélina eða botn veltigrindarinnar. Auða svæðið skal 
skilgreint á grundvelli undirliða 1.6.2 og 1.6.3. 

1.6.2. Á k v ö rðu n  a uða  s v æð i s i n s  f y r i r  d r á t t a r v é l a r  m eð  s æ t i  s e m  e r  e k k i  v e n d i s æ t i  

Auða svæðið fyrir dráttarvélar með sæti sem ekki er vendisæti er skilgreint í liðum 1.6.2.1 til 1.6.1.13 hér 
að neðan og afmarkast af eftirfarandi plönum með dráttarvélina á láréttu yfirborði, sætið, ef það er 
stillanlegt, stillt á öftustu og efstu stöðu (***) og stýrishjólið, ef það er stillanlegt, stillt í miðjustöðu fyrir 
akstur þar sem ökumaður situr í sætinu: 

1.6.2.1. Láréttu plani A1 B1 B2 A2, (810 + av) mm yfir málpunkti sætis með línu B1B2 staðsetta (ah–10) mm fyrir 
aftan málpunkt sætis, 

1.6.2.2. Hallandi plani H1 H2 G2 G1, hornrétt á viðmiðunarplanið, sem er bæði með punkt 150 mm fyrir aftan línuna 
B1B2 og aftasta punkt bakstoðar sætis, 

1.6.2.3. Sívölu yfirborði A1 A2 H2 H1 hornrétt á viðmiðunarplanið, sem er með 120 mm radíus og í snertingu við 
plönin sem skilgreind eru í liðum 1.6.2.1 og 1.6.2.2 hér að framan, 

1.6.2.4. Sívölu yfirborði B1 C1 C2 B, hornrétt á viðmiðunarplanið, sem er með 900 mm radíus sem nær fram um 400 
mm og í snertingu við planið sem skilgreint er í lið 1.6.2.1 hér að framan og á línunni B1B2, 

1.6.2.5. Halland plani C1 D1 D2 C2, hornrétt á viðmiðunarplanið, tengist yfirborðinu sem skilgreint er í lið 1.6.2.4 
hér að framan og 40 mm fram fyrir ystu frambrún stýrishjólsins. Ef stýrishjólið er í eðlilegri stillingu nær 
þetta plan fram frá línu B1B2 og snertir yfirborðið sem skilgreint er í lið 1.6.2.4 hér að framan. 

1.6.2.6. Lóðréttu plani D1 K1 E1 E2 K2 D2 hornrétt á viðmiðunarplanið 40 mm fram fyrir ystu frambrún 
stýrishjólsins. 

1.6.2.7. Láréttu plani E1 F1 P1 N1 N2 P2 F2 E2 sem liggur í gegnum punkt (90–av) mm fyrir neðan málpunkt sætis. 

1.6.2.8. Yfirborði G1 L1 M1 N1 N2 M2 L2 G2, ef þörf krefur bogadregið frá neðstu mörkum plansins sem skilgreint 
eru í lið 1.6.2.2 hér að framan í lárétt plan sem skilgreint er í lið 1.6.2.7 hér að framan, hornrétt á 
viðmiðunarplanið og snertir bakstoð sætis eftir allri endilangri lengd þess. 

1.6.2.9. Tveimur lóðréttum plönum K1 I1 F1 E1 og K2 I2 F2 E2 samsíða viðmiðunarplaninu, 250 mm sitt hvoru megin 
við viðmiðunarplanið og afmarkast að ofan 300 mm fyrir ofan planið sem skilgreint er í lið 1.6.2.7 hér að 
framan. 

1.6.2.10. Tveimur hallandi og samsíða plönum A1 B1 C1 D1 K1 I1 L1 G1 H1 og A2 B2 C2 D2 K2 I2 L2 G2 H2 sem byrja 
frá efri brún plananna sem skilgreind eru í lið 1.6.2.9 hér að framan og tengjast lárétta planinu sem 
skilgreint er í lið 1.6.2.1 hér að framan a.m.k. 100 mm frá viðmiðunarplaninu á þeirri hlið þar sem álagi er 
beitt. 

1.6.2.11. Tveimur hlutum lóðréttu plananna Q1 P1 N1 M1 og Q2 P2 N2 M2 samsíða viðmiðunarplaninu, 200 mm sitt 
hvorum megin við viðmiðunarplanið og afmarkast að ofan 300 mm fyrir ofan lárétta planið sem skilgreint 
er í lið 1.6.2.7 hér að framan. 

1.6.2.12. Tveimur hlutum I1 Q1 P1 F1 og I2 Q2 P2 F2 lóðréttra plana, hornrétt á viðmiðunarplanið og liggur (210–ah) 
mm framan við málpunkt sætis. 
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1.6.2.13. Tveimur hlutum I1 Q1 M1 L1 og I2 Q2 M2 L2 lárétta plansins sem liggur 300 mm fyrir ofan planið sem 
skilgreint er í lið 1.6.2.7 hér að framan. 

1.6.3. Á k v ö rðu n  a uða  s v æð i s i n s  f y r i r  d r á t t a r v é l a r  m eð  v e n d i s æ t i  ö k u m a n n s  

Fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við) er auða 
svæðið rýmið sem umlykur bæði auðu svæðin og afmarkast af hinum tveimur mismunandi stöðum 
stýrishjólsins og sætisins. 

1.6.4. M i s m u n a n d i  s æ t i  

1.6.4.1 Ef um er að ræða dráttarvélar þar sem hægt er að koma fyrir mismunandi sætum skal svæðið sem umlykur 
málpunkta sæta allra þeirra mismunandi sæta sem boðið er upp á notað meðan á prófunum stendur. 
Veltigrindin skal ekki vera hluti af stærra auða svæðinu sem tekur tillit til þessara mismunandi málpunkta 
sæta. 

1.6.4.2 Ef fram koma tillögur um ný sæti eftir að prófun hefur farið fram skal ákvarða hvort auða svæðið í kringum 
nýjan málpunkt sætis falli innan þess svæðis sem áður var ákvarðað. Ef það gerir það ekki verður að 
framkvæma nýja prófun. 

1.7 Leyfileg vikmörk í mælingum 

Línuleg mál  ± 3 mm 

nema fyrir  

— sveigju hjólbarða: ± 1 mm 

— aflögun grindar við lárétt álag: ± 1 mm 

— fallhæð kólfsins: ± 1 mm 

Massar ± 1 % 

Kraftar ± 2 % 

Horn ±2° 

 

1.8 Tákn 

ah (mm) Helmingur láréttrar sætisstillingar 

av (mm) Helmingur lóðréttrar sætisstillingar 

B (mm) Lágmarksheildarbreidd dráttarvélarinnar 

B6 (mm) Hámarks ytri breidd veltigrindar 

D (mm) Aflögun grindar á höggstað (hreyfiprófanir) eða á þeim punkti og í línu við það 
álag sem er beitt (kyrrstöðuprófanir) 

D′ (mm) Aflögun grindar miðað við útreiknaða, nauðsynlega orku 

Ea (J) Aflögunarorka sem gleypt er á þeim punkti þegar álag er fjarlægt. Svæði innan 
F-D ferils 

Ei (J) Aflögunarorka sem gleypt er. Svæði undir F-D ferli 

E´i (J) Aflögunarorka sem gleypt er eftir viðbótarálag í kjölfar sprungu eða rifu 

E''i (J) Aflögunarorka sem gleypt er í yfirálagsprófun ef álag hefur verð fjarlægt áður en 
þessi yfirálagsprófun hefst. Svæði undir F-D ferli 

Eil (J) Orka sem á að gleypa við álag eftir endilöngu 

Eis (J) Orka sem á að gleypa við álag frá hlið 

F (N) Stöðuálagskraftur 

F' (N) Álagskraftur fyrir útreiknaða, nauðsynlega orku sem samsvarar E´i 

F-D  Skýringarmynd fyrir kraft/sveigju 
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Fmax (N) Hámarksstöðuálagskraftur sem fyrir kemur við álag, að undanskildu yfirálagi 

Fv (N) Lóðréttur álagskraftur 

H (mm) Fallhæð kólfsins (hreyfiprófanir) 

H'  (mm) Fallhæð kólfsins fyrir viðbótarprófun (hreyfiprófanir) 

I (kgm2) Viðmiðunarhverfitregða dráttarvélar um miðlínu afturhjóla, hver sem massi þessara 
afturhjóla kann að vera 

L (mm) Viðmiðunarhjólhaf dráttarvélar 

M (mm) Viðmiðunarmassi dráttarvélar meðan á styrkleikaprófunum stendur, eins og 
skilgreint er í lið 3.1.1.4 í II. viðauka 

 

 
(*) Staðlaðar reglur OECD um opinberar prófanir á aftanásettum veltigrindum dráttarvéla fyrir landbúnað og 

skógrækt á hjólum með lítilli sporvídd 
(**) Fyrir rýmkunarprófanir á prófunarskýrslum sem upphaflega notuðu viðmiðunarpunkt sætis skulu þær mælingar 

sem krafist er gerðar með viðmiðunarpunkt sætis til viðmiðunar í stað málpunkts sætis og notkun viðmiðunar-
punkts sætis skal gefin skýrt til kynna (sjá I. viðauka). 

(***) Notendur eru minntir á að málpunktur sætis er ákvarðaður í samræmi við ISO-staðal 5353 og er fastur punktur 
með tilliti til dráttarvélarinnar sem hreyfist ekki eftir því sem sætið er stillt úr miðjustöðu. Til þess að ákvarða 
auða svæðið skal sætið sett í aftari og efstu stöðu.“ „ 

 

 

 

 

2. Í stað II. viðauka komi eftirfarandi 

 

„II. VIÐAUKI 

Tæknilegar kröfur 

Þær tæknilegu kröfur sem ber að uppfylla við EB-gerðarviðurkenningu fyrir aftanásettar veltigrindur fyrir dráttarvélar 
fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með lítilli sporvídd skulu vera þær sem um getur í 3. lið 7. reglu ákvörðunar 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar C(2008) 128, frá október 2008, að undanskildum liðum 3.1.4 (Prófunarskýrsla), 
3.3.1 (Stjórnsýslulegar rýmkanir), 3.4 (Merkingar) og 3.6 (Styrkleiki öryggisbeltafestinga), og eru eftirfarandi: 

„3. REGLUR OG LEIÐBEININGAR 

3.1 Skilyrði að því er varðar prófanir á styrkleika veltigrinda og festingum þeirra við dráttarvélar 

3.1.1. Almennar kröfur 

3.1.1.1 T i l g a n g u r  p r ó f a n a  

Í prófunum sem eru gerðar með sérstökum útbúnaði á að líkja eftir því álagi sem veltigrind verður fyrir 
þegar dráttarvél veltur. Þessar prófanir gera kleift að athuga styrkleika veltigrindarinnar og festinga sem 
festa hana við dráttarvélina og þeirra hluta dráttarvélarinnar sem flytja álag prófunarinnar. 

3.1.1.2 P r ó f u n a r að f e rð i r  

Framkvæma má prófanir í samræmi við hreyfiprófunaraðferðina eða kyrrstöðuprófunaraðferðina. Báðar 
aðferðirnar teljast jafngildar. 

3.1.1.3 Almennar reglur um undirbúning prófana 

3.1.1.3.1 Veltigrindin verður að vera í samræmi við forskriftir raðframleiðslunnar. Hún skal fest á þá dráttarvél sem 
hún er hönnuð fyrir í samræmi við þá aðferð sem framleiðandi mælir með. 

Athugasemd: Ekki er nauðsynlegt að nota fullbúna dráttarvél fyrir kyrrstöðuprófunina; þó skulu veltigrind 
og hlutar dráttarvélarinnar sem eru festir á teljast lágmarksbúnaður, hér á eftir nefndur „uppistaða“. 

3.1.1.3.2 Fyrir bæði kyrrstöðuprófun og hreyfiprófun skal dráttarvélin eins og hún er samsett (eða uppistaðan) vera 
með áfestum öllum íhlutum raðframleiðslunnar sem kunna að hafa áhrif á styrkleika veltigrindarinnar eða 
sem kunna að vera nauðsynlegir fyrir styrkleikaprófunina. 

Íhlutir sem geta valdið hættu á auða svæðinu verða einnig að vera festir þannig á dráttarvélina (eða 
uppistöðuna) að unnt sé að skoða þá til að sjá hvort skilyrðunum um samþykki í lið 3.1.3 hefur verið 
fullnægt. Allir íhlutir dráttarvélarinnar eða veltigrindarinnar, þ.m.t. veðravörn, skulu fylgja með eða þeim 
lýst á teikningum. 
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3.1.1.3.3 Að því er varðar styrkleikaprófanir verður að fjarlæga alla klæðningu og lausa íhluti sem ekki eru 
burðarvirki svo að þeir styrki ekki veltigrindina. 

3.1.1.3.4 Stilla verður sporvíddina svo að veltigrindin, eftir því sem unnt er, fái ekki stuðning af hjólbörðunum 
meðan á styrkleikaprófunum stendur. Ef þessar prófanir eru framkvæmdar í samræmi við 
kyrrstöðuaðferðina má fjarlægja hjólin. 

3.1.1.4 V iðm iðu n a r m a s s i  d r á t t a r v é l a r  m eða n  á  s t y r k l e i k a p r ó f u n u m  s t e n d u r  

Viðmiðunarmassinn M sem notaður er í formúlum til að reikna út fallhæð kólfsins, álagsorku og álagskraft, 
verður að vera a.m.k. massi dráttarvélarinnar, að undanskildum valfrjálsum aukabúnaði en að meðtöldum 
kælivökva, olíu, verkfærum og veltigrind. Valfrjáls lóð að framan og aftan, þyngdarklossar á hjólbörðum, 
áföst áhöld, áfestur búnaður eða sérstakir íhlutir eru ekki taldir með. 

3.1.2. Prófanir 

3.1.2.1 R öð  p r ó f a n a  

Röð prófana, með fyrirvara um viðbótarprófanir sem nefndar eru í liðum 3.2.1.1.6, 3.2.1.1.7, 3.2.2.1.6 og 
3.2.2.1.7, er eftirfarandi: 

1. Högg (hreyfiprófun) eða álag (kyrrstöðuprófun) aftan á grindina (sjá liði 3.2.1.1.1 og 3.2.2.1.1). 

2. Álagsprófun að aftan (hreyfiprófun eða kyrrstöðuprófun) (sjá liði 3.2.1.1.4 og 3.2.2.1.4). 

3. Högg (hreyfiprófun) eða álag (kyrrstöðuprófun) framan á grindina (sjá liði 3.2.1.1.2 og 3.2.2.1.2). 

4. Högg (hreyfiprófun) eða álag (kyrrstöðuprófun) á hlið grindarinnar (sjá liði 3.2.1.1.3 og 3.2.2.1.3). 

5. Álag framan á grindina (hreyfiprófun eða kyrrstöðuprófun) (sjá liði 3.2.1.1.5 og 3.2.2.1.5). 

3.1.2.2 A l m e n n a r  k r ö f u r  

3.1.2.2.1 Ef festibúnaður dráttarvélarinnar slitnar eða hreyfist til á meðan á prófun stendur skal hefja prófun að nýju 

3.1.2.2.2 Óheimilt er að gera við eða gera breytingar á dráttarvélinni eða veltigrindinni á meðan á prófunum stendur. 

3.1.2.2.3 Dráttarvélin skal vera í hlutlausum gír og hemlar ótengdir á meðan á prófunum stendur. 

3.1.2.2.4 Ef fjöðrunarbúnaður er á milli yfirbyggingar dráttarvélarinnar og hjólanna verður að stöðva fjöðrun meðan 
á prófuninni stendur. 

3.1.2.2.5 Sú hlið sem valin er fyrir fyrsta höggið (hreyfiprófun) eða fyrsta álagið (kyrrstöðuprófun) aftan á grindina 
skal vera sú sem, að áliti prófunaryfirvalda, leiðir af sér röð af höggum eða álagi við óhagstæðustu skilyrði 
fyrir grindina. Höggi eða álagi frá hlið og höggi eða álagi að aftan skal beitt á báðar hliðar 
lengdarmiðjuplans veltigrindarinnar. Höggi eða álagi að framan skal beitt á sömu hlið lengdarmiðjuplans 
veltigrindarinnar og höggi eða álagi frá hlið. 

3.1.3. Skilyrði fyrir samþykki 

3.1.3.1 Veltigrind telst hafa fullnægt kröfum um styrk ef hún uppfyllir eftirtalin skilyrði: 

3.1.3.1.1 Eftir hverja prófun með hreyfiprófunaraðferðinni mega hvorki vera á henni rifur eða sprungur, eins og þær 
eru skilgreindar í lið 3.2.1.2.1. Ef meiriháttar rifur eða sprungur myndast í hreyfiprófuninni verður þegar í 
stað að láta fara fram viðbótarhöggprófun eða -álagsprófun samkvæmt skilgreiningu í lið 3.2.1.1.6 eða 
3.2.1.1.7 eftir prófunina sem olli því að sprungur eða rifur mynduðust, 

3.1.3.1.2 Meðan á kyrrstöðuprófun stendur, á þeim punkti þegar nauðsynleg orka næst í hverri láréttri álagsprófun 
sem mælt er fyrir um eða í yfirálagsprófun verður krafturinn að vera meiri en 0,8 F. 

3.1.3.1.3 Ef sprungur eða rifur myndast í kyrrstöðuprófuninni vegna beitingar álagskrafts, verður þegar í stað að láta 
fara fram viðbótarálagsprófun samkvæmt skilgreiningu í lið 3.2.2.1.7 eftir prófunina sem olli því að 
sprungur eða rifur mynduðust, 
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3.1.3.1.4 Meðan á öðrum prófunum en álagsprófuninni stendur, má enginn hluti veltigrindarinnar koma inn á auða 
svæðið eins og skilgreint er í lið 1.6 í I. viðauka. 

3.1.3.1.5 Meðan á öðrum prófunum en álagsprófuninni stendur, skulu allir hlutar auða svæðisins varðir af grindinni, í 
samræmi við liði 3.2.1.2.2 og 3.2.2.2.2. 

3.1.3.1.6 Á meðan á prófunum stendur má veltigrindin ekki þrengja á nokkurn hátt að sætisgrind. 

3.1.3.1.7 Fjaðrandi sveigja, mæld í samræmi við liði 3.2.1.2.3 og 3.2.2.2.3 skal vera minni en 250 mm. 

3.1.3.2 Engir aukahlutir skulu skapa hættu fyrir ökumann. Ekki skulu vera neinir hlutar sem standa út eða 
aukahlutir sem eru líklegir til að slasa ökumann ef dráttarvél veltur eða einhverjir aukahlutir eða hlutar sem 
líklegir eru til að festa hann - til dæmis fótlegg hans eða fót - vegna þess að veltigrind sveigist. 

3.1.4. [á ekki við] 

3.1.5. Tæki og búnaður fyrir hreyfiprófanir 

3.1.5.1 K ó l f u r  

3.1.5.1.1 Kólfurinn skal hanga í tveimur keðjum eða stálvírum frá snúningspunktum sem eru a.m.k. sex metra frá 
jörðu. Hægt verður að vera að stilla sérstaklega hæðina sem kólfurinn hangir í og hornið milli kólfsins og 
keðjanna eða stálvíranna sem hann hangir í. 

3.1.5.1.2 Massi kólfsins skal vera 2000 ± 20 kg að frátöldum massa keðjanna eða stálvíranna sem má ekki vera meiri 
en 100 kg. Hliðarlengd högggjafans skal vera 680 ± 20 mm (sjá mynd 7.3). Kólfurinn skal þannig gerður að 
þungamiðja hans hreyfist ekki til og samsvari rúmfræðilegri miðju samhliðungsins. 

3.1.5.1.3 Samhliðunginn verður að tengja búnaðinum sem dregur hann aftur á bak með hraðsleppibúnaði sem er 
hannaður og staðsettur þannig að hægt sé að sleppa kólfinum þannig að samhliðungurinn sveiflist um 
láréttan ás sinn sem er hornréttur á sveifluflöt kólfsins. 

3.1.5.2 F e s t i n g a r  k ó l f s i n s  

Snúningspunktar kólfsins skulu festir kyrfilega þannig að þeir færist ekki lengra úr stað en sem nemur 1% 
af fallhæð. 

3.1.5.3 Festingar 

3.1.5.3.1 Festiteinar með þeirri sporvídd sem krafist er og sem eru nægilega umfangsmiklir til að festa dráttarvélina í 
öllum tilfellum sem sýnd eru (sjá myndir 7.4, 7.5 og 7.6) skulu kyrfilega festir á harðan flötinn fyrir neðan 
kólfinn. 

3.1.5.3.2 Dráttarvélin skal fest við teinana með stálvírum úr sívölum þráðum með trefjakjarna með málin 6 x 19 í 
samræmi við ISO-staðal 2408:2004 og nafnþvermál 13 mm.  Hámarkstogþol stálþráða skal vera 1 770 
MPa. 

3.1.5.3.3 Miðsnúningspunkturinn á liðskiptri dráttarvél skal festur eftir því sem við á fyrir hverja prófun. Í 
hliðarhöggprófun verður einnig að styðja við snúningspinnann frá þeirri hlið sem er á móti högghliðinni. 
Ekki er nauðsynlegt að láta fram- og afturhjól standast á ef það gerir það að verkum að þægilegra verður að 
festa stálvírana á réttan hátt. 

3.1.5.4 S t oð i r  t i l  að  s k o rða  h j ó l i n  

3.1.5.4.1 Nota skal stoð úr mjúkum viði sem er 150 x 150 mm til að skorða hjólin meðan á höggprófunum stendur 
(sjá myndir 7.4, 7.5 og 7.6). 

3.1.5.4.2 Meðan á hliðarprófunum stendur skal festa stoð úr mjúkum viði á gólfið til að skorða felgurnar á þeirri hlið 
sem er á móti högghliðinni (sjá mynd 7.6). 

3.1.5.5 S t oð i r  o g  f e s t i n g a r  á  l ið s k i p t a r  d r á t t a r v é l a r  

3.1.5.5.1 Nota skal viðbótarstoðir og -festingar fyrir liðskiptar dráttarvélar. Tilgangurinn með því er að tryggja að sá 
hluti dráttarvélarinnar sem veltigrindin er fest á sé eins stöðugur og dráttarvélar með heilli grind. 
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3.1.5.5.2 Nánari upplýsingar um högg- og álagsprófanir eru gefnar í lið 3.2.1.1. 

3.1.5.6 L o f tþ rý s t i n g u r  í  h j ó l b ö rðu m  o g  s v e i g j a  

3.1.5.6.1 Hjólbarðar dráttarvélarinnar mega ekki vera vökvajafnvægisstilltir og skal dæla í þá lofti upp að þeim 
þrýstingi sem framleiðandi mælir með við vinnu. 

3.1.5.6.2 Festingarnar skulu strekkjast í hvert sinn sem hjólbarðarnir verða fyrir sveigju sem samsvarar 12% af 
hæðinni á hliðum hjólbarðanna (fjarlægð milli jarðar og lægsta punkts felgunnar) fyrir strekkingu. 

3.1.5.7 Á l a g s b ú n aðu r  

Með búnaði sem sýndur er á mynd 7.7 skal vera hægt að þrýsta lóðrétt á veltigrind með ósveigjanlegri stoð 
sem er u.þ.b. 250 mm í þvermál og tengist aflbúnaðinum með hjörulið. Viðeigandi ásstoðum skal komið 
fyrir þannig að hjólbarðar dráttarvélarinnar verði ekki fyrir álagskrafti. 

3.1.5.8 M æ l i t æ k i  

Þörf er á eftirfarandi mælitækjum: 

3.1.5.8.1 Búnaði til að mæla fjaðrandi sveigju (mismuninn á hámarkssveigju í skamman tíma og varanlegri sveigju, 
sjá mynd 7.8). 

3.1.5.8.2 Búnaði til að kanna að veltigrindin hafi ekki farið inn á auða svæðið og að auða svæðið hafi haldist fyrir 
innan öryggi grindarinnar við prófunina (sjá lið 3.2.2.2.2). 

3.1.6. Tæki og búnaður fyrir kyrrstöðuprófun 

3.1.6.1 Búnaður fyrir kyrrstöðuprófun 

3.1.6.1.1 Búnað fyrir kyrrstöðuprófun verður að hanna þannig að álag geti verkað á veltigrindina. 

3.1.6.1.2 Gera verður ráðstafanir til að álagið dreifist jafnt miðað við álagsstefnu og eftir lengdargeisla sem er 
nákvæmt margfeldi af 50 og er á bilinu 250 og 700 mm. Lóðrétt þvermál ósveigjanlegu stoðarinnar skal 
vera 150 mm. Snertibrúnir stoðarinnar við veltigrindina skulu hafa sveigju sem hefur að hámarki 50 mm 
radíus. 

3.1.6.1.3 Pallinn verður að vera hægt að stilla á hvaða horn sem er miðað við álagsstefnu svo hann geti fylgt 
hornabreytingum á burðaryfirborði grindarinnar þegar hún sveigist til hliðar. 

3.1.6.1.4 Stefna kraftsins (frávik frá láréttum og lóðréttum stefnum): 

— við upphaf prófunar, án álags: ± 2°, 

— á meðan á prófun stendur, með álagi: 10° yfir og 20° undir hinu lárétta. Breytingum frá þessu skal 
halda í lágmarki. 

3.1.6.1.5 Hraði á sveigju skal vera nægilega lítill, minna en 5 mm/s, svo álagið sé ávallt talið vera í kyrrstöðu. 

3.1.6.2 T æ k i  t i l  að  m æ l a  o r k u g l e y p n i  g r i n d a r i n n a r  

3.1.6.2.1 Svo ákvarða megi orkugleypni grindarinnar verður að teikna feril fyrir kraft á móti sveigju. Ekki er ástæða 
til að mæla kraft og sveigju á þeim stað sem álaginu er beitt á grindina. Þó skal mæla kraft og sveigju 
samtímis og samlínulega. 

3.1.6.2.2 Upphafspunkt sveigjumælinga verður að velja með það fyrir augum að hann taki einungis mið af orkunni 
sem grindin gleypir og/eða sveigju ákveðinna hluta á dráttarvélinni. Líta skal fram hjá orkunni sem 
festingarnar gleypa við sveigju og/eða ef þær renna til. 
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3.1.6.3 L e ið i r  t i l  að  f e s t a  d r á t t a r v é l i n a  v ið  j ö rðu  

3.1.6.3.1 Festiteinar með þeirri sporvídd sem krafist er og sem eru nægilega umfangsmiklir til að festa dráttarvélina í 
öllum tilfellum sem sýnd eru skulu kyrfilega festir á harðan flötinn nálægt prófunarbúnaðinum. 

3.1.6.3.2 Dráttarvélin skal fest við teinana á viðeigandi hátt (með plötum, fleygum, stálvírum, tjökkum o.fl.) þannig 
að hún hreyfist ekki meðan á prófuninni stendur. Þessar kröfur verður að kanna meðan á prófuninni stendur 
með venjulegum lengdarmælibúnaði. 

Ef dráttarvélin hreyfist verður að endurtaka alla prófunina, nema ef búnaðurinn sem mælir sveigjur sem 
tekið er tillit til þegar ferillinn fyrir kraft á móti sveigju er teiknaður er tengdur við dráttarvélina. 

3.1.6.4 Á l a g s b ú n aðu r  

Með búnaði sem sýndur er á mynd 7.7 skal vera hægt að þrýsta lóðrétt á veltigrind með ósveigjanlegri stoð 
sem er u.þ.b. 250 mm í þvermál og tengist aflbúnaðinum með hjörulið. Viðeigandi ásstoðum skal komið 
fyrir þannig að hjólbarðar dráttarvélarinnar verði ekki fyrir álagskrafti. 

3.1.6.5 Ö n n u r  m æ l i t æ k i  

Einnig er þörf fyrir eftirfarandi búnað til mælinga: 

3.1.6.5.1 Búnað til að mæla fjaðrandi sveigju (mismuninn á hámarkssveigju í skamman tíma og varanlegri sveigju, 
sjá mynd 7.8). 

3.1.6.5.2 Búnað til að kanna að veltigrindin hafi ekki farið inn á auða svæðið og að auða svæðið hafi haldist fyrir 
innan öryggi grindarinnar við prófunina (liður 3.3.2.2.2). 

3.2 Prófunaraðferðir 

3.2.1. Hreyfiprófanir 

3.2.1.1 H ö g g -  o g  á l a g s p r ó f a n i r  

3.2.1.1.1 H ö g g  að  a f t a n  

3.2.1.1.1.1 Dráttarvélinni skal komið fyrir miðað við kólfinn á þann hátt að hann hæfi veltigrindina þegar högggjafi 
kólfsins og keðjur og stálvírar eru á ská við lóðrétt plan A sem samsvarar M/100 með hámark 20° nema 
veltigrindin myndi stærra horn lóðrétt við snertipunktinn meðan á sveigjunni stendur. Í slíku tilviki verður 
að stilla högggjafa kólfsins með viðbótarfestingum svo hann sé samsíða veltigrindinni við höggpunktinn 
við hámarkssveigju á meðan keðjur og stálvírar mynda áfram sama horn og tilgreint er hér að ofan. 

Hæð kólfsins verður að stilla og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að kólfurinn snúist um 
höggpunktinn. 

Höggpunkturinn er sá hluti veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu við afturveltu, oftast efri 
brúnin. Staðsetning þungamiðju kólfsins er 1/6 af breiddinni á efsta hluta veltigrindarinnar innan við lóðrétt 
plan sem er samsíða miðjuplani dráttarvélarinnar og snertir ystu brún á efsta hluta veltigrindarinnar. 

Ef grindin er bogin eða stendur út á þessum stað er bætt við fleygum sem gera kleift að láta höggið lenda 
þar en þó án þess að með því styrkist grindin. 

3.2.1.1.1.2 Dráttarvélin skal fest við jörðu með fjórum stálvírum, einum á hvorn enda beggja ásanna og komið fyrir 
eins og sýnt er á mynd 7.4. Bilið á milli fram- og afturfestinga skal vera þannig að stálvírarnir myndi horn 
við jörðu sem er minna en 30°. Auk þess verður að koma afturfestingum þannig fyrir að samleitnipunktur 
stálvíranna tveggja sé staðsettur á lóðrétta planinu sem þungamiðja kólfsins fer í gegnum. 

Stálvírana verður að strekkja þannig að hjólbarðarnir verðir fyrir þeirri sveigju sem gefin er í lið 3.1.5.6.2. 
Með strekktum stálvírum skal fleygstoðum komið fyrir framan við og þétt upp við afturhjólin og síðan fest 
við jörðu. 

3.2.1.1.1.3 Ef dráttarvélin er liðskipt verður liðtengingin að auki að vera með viðarstoð til stuðnings sem er a.m.k. 100 
x 100 mm og vandlega fest við jörðu. 
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3.2.1.1.1.4 Draga skal kólfinn aftur á bak þannig að hæð þungamiðju hans fyrir ofan höggpunkt sé fengin með annarri 
af eftirfarandi formúlum: 

H = 2,165 × 10–8 M L2 

eða 

H = 5,73 × 10–2 I 

Siðan er kólfinum sleppt og hæfir hann þá veltigrindina. 

3.2.1.1.1.5 Fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við) skal hæðin 
vera sú sem er meiri af þeim sem nefndar eru hér að ofan eða önnur af eftirfarandi: 

H = 25 + 0,07 M 

Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa undir 2 000 kg. 

H = 125 + 0,02 M 

Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa yfir 2 000 kg. 

3.2.1.1.2 H ö g g  að  f r a m a n  

3.2.1.1.2.1 Dráttarvélinni skal komið fyrir miðað við kólfinn á þann hátt að hann hæfi veltigrindina þegar högggjafi 
kólfsins og keðjur og stálvírar eru á ská við lóðrétt plan A sem samsvarar M/100 með hámark 20° nema 
veltigrindin myndi stærra horn lóðrétt við snertipunktinn meðan á sveigjunni stendur. Í slíku tilviki verður 
að stilla högggjafa kólfsins með viðbótarfestingum svo hann sé samsíða veltigrindinni við höggpunktinn 
við hámarkssveigju á meðan keðjur og stálvírar mynda áfram sama horn og tilgreint er hér að ofan. 

Hæð kólfsins verður að stilla og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að kólfurinn snúist um 
höggpunktinn. 

Höggpunkturinn er sá hluti veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu ef dráttarvélin veltur á 
hlið við akstur beint áfram, oftast efri brúnin. Staðsetning þungamiðju kólfsins er 1/6 af breiddinni á efsta 
hluta veltigrindarinnar innan við lóðrétt plan sem er samsíða miðjuplani dráttarvélarinnar og snertir ystu 
brún á efsta hluta veltigrindarinnar. 

Ef grindin er bogin eða stendur út á þessum stað er bætt við fleygum sem gera kleift að láta höggið lenda 
þar en þó án þess að með því styrkist grindin. 

3.2.1.1.2.2 Dráttarvélin skal fest við jörðu með fjórum stálvírum, einum á hvorn enda beggja ásanna og komið fyrir 
eins og sýnt er á mynd 7.5. Bilið á milli fram- og afturfestinga skal vera þannig að stálvírarnir myndi horn 
við jörðu sem er minna en 30°. Auk þess verður að koma afturfestingum þannig fyrir að samleitnipunktur 
stálvíranna tveggja sé staðsettur á lóðrétta planinu sem þungamiðja kólfsins fer í gegnum. 

Stálvírana verður að strekkja þannig að hjólbarðarnir verðir fyrir þeirri sveigju sem gefin er í lið 3.1.5.6.2. 
Með strekktum stálvírum skal fleygstoðum komið fyrir aftan við og þétt upp við afturhjólin og síðan fest 
við jörðu. 

3.2.1.1.2.3 Ef dráttarvélin er liðskipt verður liðtengingin að auki að vera með viðarstoð til stuðnings sem er a.m.k. 100 
X 100 mm og vandlega fest við jörðu. 

3.2.1.1.2.4 Draga skal kólfinn aftur á bak þannig að hæð þungamiðju hans fyrir ofan höggpunkt sé fengin með annarri 
af eftirfarandi formúlum, sem eru valdar eftir viðmiðunarmassa uppistöðunnar sem er prófuð: 

H = 25 + 0,07 M 

Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa undir 2 000 kg. 

H = 125 + 0,02 M 
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Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa yfir 2 000 kg. 

Siðan er kólfinum sleppt og hæfir hann þá veltigrindina. 

3.2.1.1.2.5 Ef um er að ræða dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við): 

— ef veltigrindin er veltigrind með tveimur stoðum að aftan, skal formúlan hér að framan eiga við, 

— fyrir aðrar gerðir veltigrindar skal hæðin vera sú sem er meiri úr formúlunni sem beitt er hér að framan 
og þeirri sem valin er hér að neðan: 

H = 2,165 × 10–8 ML2 

eða 

H = 5,73 × 10–2 I 

Siðan er kólfinum sleppt og hæfir hann þá veltigrindina. 

3.2.1.1.3 H ö g g  f r á  h l ið  

3.2.1.1.3.1 Dráttarvélinni skal komið fyrir miðað við kólfinn á þann hátt að hann hæfi veltigrindina þegar högggjafi 
kólfsins og keðjur eða stálvírar eru lóðrétt nema veltigrindin myndi horn sem er minna en 20° lóðrétt við 
snertipunktinn meðan á sveigjunni stendur. Í slíku tilviki verður að stilla högggjafa kólfsins með 
viðbótarfestingum svo hann sé samsíða veltigrindinni við höggpunktinn við hámarkssveigju á meðan keðjur 
og stálvírar eru lóðréttir við höggið. 

3.2.1.1.3.2 Hæð kólfsins verður að stilla og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að kólfurinn snúist um 
höggpunktinn. 

3.2.1.1.3.3 Höggpunkturinn skal vera sá hluti veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu við hliðarveltu, 
oftast efri brúnin. Nema öruggt sé að annar hluti þessarar brúnar snerti jörðu fyrst skal höggpunktur vera í 
planinu sem er hornrétt á miðjuplan og liggur 60 mm framan við málpunkt sætis með sætið stillt í 
miðjustöðu lengdarstillingar. 

3.2.1.1.3.4 Fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við), skal 
höggpunktur vera í planinu sem er hornrétt á miðjuplanið og liggur í gegnum miðjupunkt hlutans sem 
tengir hina tvo málpunkta sætis sem skilgreindir eru með þvi að tengja tvær mismunandi stöður sætisins. 
Fyrir veltigrindur sem eru veltigrindur með tveimur stoðum skal höggið koma á aðra af stoðunum tveimur. 

3.2.1.1.3.5 Hjól dráttarvélarinnar á þeirri hlið sem höggið lendir á verður að festa við jörðu með stálvírum sem fara yfir 
samsvarandi enda fram- og afturása. Stálvírana verður að strekkja þannig að hjólbarðarnir verði fyrir þeirri 
sveigju sem gefin er í lið 3.1.5.6.2. 

Með strekktum stálvírum skal fleygstoðum komið fyrir á jörðinni og ýtt þétt upp að hjólbörðum þeirrar 
hliðar sem er á móti högghliðinni og siðan fest við jörðu. Hugsanlega þarf að nota tvær stoðir eða fleyga ef 
ytri hliðar að framan og hjólbarðar að aftan eru ekki í sama lóðrétta planinu. Stuðningnum skal komið fyrir 
eins og sýnt er á mynd 7.6, upp við felgu þess hjóls sem mesta álagið er á og er á móti höggpunkti, og þrýst 
vel upp að felgunni og síðan festur við botn hennar. Lengd stuðningsins skal vera þannig að hann myndi 30 
± 3° horn við jörðu þegar hann er upp við felguna. Að auki verður þykkt stuðningsins, ef mögulegt er, að 
vera á milli 20 og 25 sinnum minni en lengd hans og milli tvisvar og þrisvar sinnum minni en breidd hans. 
Lögun enda stuðningsins skal vera eins og sýnt er í smáatriðum á mynd 7.6. 

3.2.1.1.3.6 Ef dráttarvélin er liðskipt verður liðtengingin að auki að vera með viðarstoð til stuðnings sem er a.m.k. 100 
x 100 mm og búnað sem svipar til stuðningsins sem ýtt er upp að afturhjólinu sem hliðarstuðningi eins og í 
lið 3.2.1.1.3.2. Liðtenginguna skal síðan festa vandlega við jörðu. 

3.2.1.1.3.7 Draga skal kólfinn aftur á bak þannig að hæð þungamiðju hans fyrir ofan höggpunkt sé fengin með annarri 
af eftirfarandi formúlum, sem eru valdar eftir viðmiðunarmassa uppistöðunnar sem er prófuð: 

H = 25 + 0,20 M 

fyrir dráttarvélar með viðmiðunarmassa undir 2 000 kílóum, 
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H = 125 + 0,15 M 

fyrir dráttarvélar með viðmiðunarmassa yfir 2 000 kílóum, 

3.2.1.1.3.8 Ef um er að ræða dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við): 

— ef veltigrind er veltigrind með tveimur stoðum að aftan, skal valin hæð vera sú sem er meiri úr 
formúlunum sem eiga við hér að framan og hér á eftir: 

H = (25 + 0,20 M) (B6 + B) / 2B 

Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa undir 2 000 kg. 

H = (125 + 0,15 M) (B6 + B) / 2B 

Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa yfir 2 000 kg. 

— fyrir aðrar gerðir veltigrinda skal valin hæð vera sú sem er meiri af þeim formúlum sem eiga við hér að 
framan og hér á eftir: 

H = 25 + 0,20 M 

fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa undir 2 000 kílóum, 

H = 125 + 0,15 M 

Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa yfir 2 000 kg. 

Siðan er kólfinum sleppt og hæfir hann þá veltigrindina. 

3.2.1.1.4 Á l a g  að  a f t a n  

Stoðin skal vera staðsett yfir efstu burðareiningu að aftan og skulu afleiðingar álagsprófunarinnar koma 
fram í miðjuplani dráttarvélarinnar. Beita skal kraftinum Fv þar sem: 

Fv = 20 M 

Halda skal kraftinum Fv í fimm sekúndur eftir að sýnileg hreyfing veltigrindar sést ekki lengur. 

Ef aftari hluti á þaki veltigrindar stenst ekki mesta álagskraft skal beita krafti á þakið þar til það sveigist til 
hliðar þannig að það fari saman við plan er tengir efri hluta veltigrindar við þann hluta aftan á dráttarvélinni 
sem getur borið dráttarvélina við veltu. 

Því næst skal aflétta kraftinum og álagsstoðin færð þannig að hún sé yfir þeim hluta veltigrindarinnar sem 
myndi styðja við dráttarvélina ef hún ylti alveg. Þá skal álagskraftinum Fv beitt aftur. 

3.2.1.1.5 Á l a g  að  f r a m a n  

Stoðin skal vera staðsett yfir fremstu burðareiningu að aftan og skulu afleiðingar álagskraftsins koma fram 
á miðjuplani dráttarvélarinnar. Beita skal kraftinum Fv þar sem: 

Fv = 20 M 

Halda skal kraftinum Fv í fimm sekúndur eftir að sýnileg hreyfing veltigrindar sést ekki lengur. 

Ef fremri hluti á þaki veltigrindar stenst ekki mesta álagskraft skal beita krafti á þakið þar til það sveigist til 
hliðar þannig að það fari saman við plan er tengir efri hluta veltigrindar við þann hluta framan á 
dráttarvélinni sem getur borið dráttarvélina við veltu. 

Því næst skal aflétta kraftinum og álagsstoðin færð þannig að hún sé yfir þeim hluta veltigrindarinnar sem 
myndi styðja við dráttarvélina ef hún ylti alveg. Þá skal álagskraftinum Fv beitt aftur. 

 



26.4.2012  Nr. 24/99 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
   

 

3.2.1.1.6 V iðb ó t a r h ö g g p r ó f a n i r  

Ef sprungur eða rifur, sem ekki geta talist smávægilegar koma í ljós meðan á höggprófuninni stendur, 
verður að gera aðra sams konar prófun, en miða skal þá við fallhæðina: 

H’ = (H × 10–1) (12 + 4a) (1 + 2a)–1 

strax að loknum þeim höggprófununum sem rifurnar eða sprungurnar komu fram við, þá er „a“ 
hlutfall varanlegrar sveigju (aflögunar) (Dp) og fjaðrandi sveigju (De): 

a = Dp / De 

mælt við höggpunkt. Aukin varanleg sveigja vegna seinna höggs má ekki vera meira en 30% af varanlegri 
sveigju vegna fyrra höggs. 

Til þess að unnt sé að framkvæma viðbótarprófunina er nauðsynlegt að mæla fjaðrandi sveigju í öllum 
höggprófunum. 

3.2.1.1.7 V iðb ó t a r á l a g s p r ó f a n i r  

Ef meiriháttar sprungur eða rifur koma í ljós skal framkvæma aðra sams konar álagsprófun, með krafti er 
jafngildir 1,2 Fv, strax á eftir álagsprófuninni sem olli rifunni eða sprungunni. 

3.2.1.2 N a uð s y n l e g a r  m æ l i n g a r  

3.2.1.2.1 B r o t  o g  s p r u n g u r  

Eftir hverja prófun skal skoða allar burðareiningar, samskeyti og festibúnað á sjónrænan hátt og athuga 
hvort í þeim séu brot eða sprungur, en líta má framhjá smávægilegum sprungum í hlutum sem ekki teljast 
mikilvægir. 

Líta skal framhjá rifum af völdum kólfbrúnanna. 

3.2.1.2.2 F a r ið  i n n  á  a uða  s v æð ið  

Veltigrind skal skoðuð á meðan á hverju prófi stendur til þess að sjá hvort einhver hluti hennar hafi farið 
inn á auða svæðið í kringum ökumannssætið samkvæmt skilgreiningu liðar 1.6. 

Ennfremur skal auða svæðið ekki vera óvarið af veltigrindinni. Að því er þetta varðar telst það óvarið af 
veltigrind ef einhver hluti þess hefði snert jörðu ef dráttarvélin hefði oltið í þá átt sem prófunarálagi er beitt. 
Til þess að meta þetta skulu fram- og afturhjólbarðar vera eins smáir og sporvíddarstilling vera eins lág og 
unnt er samkvæmt forskrift framleiðanda. 

3.2.1.2.3 F j að r a n d i  s v e i g j a  ( v ið  h ö g g  f r á  h l ið )  

Fjaðrandi sveigja skal mæld (810 + av) mm fyrir ofan málpunkt sætis á lóðréttu plani sem fer í gegnum 
álagspunkt. Fyrir þessa mælingu má nota tæki sem svipar til tækisins sem lýst er á mynd 7.8. 

3.2.1.2.4 V a r a n l e g  s v e i g j a  

Að álagsprófunum loknum skal varanleg sveigja veltigrindar skráð. Að því er þetta varðar skal nota stöðu 
helstu hluta veltigrindar miðað við málpunkt sætis áður en prófun hefst. 

3.2.2. Kyrrstöðuprófanir 

3.2.2.1 Á l a g s p r ó f a n i r  

3.2.2.1.1 Á l a g  að  a f t a n  

3.2.2.1.1.1 Álagi skal beitt lárétt á lóðréttu plani sem er samsíða miðjuplani dráttarvélar. 

Álagspunkturinn er sá hluti veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu við afturveltu, oftast efri 
brúnin. Lóðrétta planið sem álaginu er beitt á skal staðsett í fjarlægð sem samsvarar einum þriðja af ytri 
breidd efri hluta grindarinnar frá miðjuplaninu. 

Ef grindin er bogin eða stendur út á þessum stað skal bæta við fleygum sem gera kleift að álaginu sé beitt 
þar en þó án þess að með því styrkist grindin. 
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3.2.2.1.1.2 Uppistaðan skal fest við jörðu eins og lýst er í lið 3.1.6.3. 

3.2.2.1.1.3 Orka sem veltigrindin gleypir á meðan á prófuninni stendur skal vera a.m.k.: 

Eil = 2,165 × 10–7 M L2 

eða 

Eil = 0,574 × I 

3.2.2.1.1.4 Fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við) skal orkan 
vera sú sem er hærri af þeim formúlum sem valdar eru hér að framan eða eftirfarandi: 

Eil = 500 + 0,5 M 

3.2.2.1.2 Á l a g  að  f r a m a n  

3.2.2.1.2.1 Álagi skal beitt lárétt á lóðréttu plani sem er samsíða miðjuplani dráttarvélar. Álagspunkturinn skal vera sá 
hluti veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu ef dráttarvélin veltur á hlið við akstur beint 
áfram, þ.e. oftast efri brúnin. Álagspunkturinn skal vera 1/6 af breiddinni á efsta hluta veltigrindarinnar 
innan við lóðrétt plan sem er samsíða miðjuplani dráttarvélarinnar og snertir ystu brún á efsta hluta 
veltigrindarinnar. 

Ef grindin er bogin eða stendur út á þessum stað skal bæta við fleygum sem gera kleift að álaginu sé beitt 
þar en þó án þess að með því styrkist grindin. 

3.2.2.1.2.2 Uppistaðan skal fest við jörðu eins og lýst er í lið 3.1.6.3. 

3.2.2.1.2.3 Orka sem veltigrindin gleypir á meðan á prófuninni stendur skal vera a.m.k.: 

Eil = 500 + 0,5 M 

3.2.2.1.2.4 Ef um er að ræða dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við): 

— ef veltigrindin er veltigrind með tveimur stoðum að aftan skal formúlan hér á undan einnig eiga við, 

— fyrir aðrar gerðir veltigrinda skal orkan vera sú sem er hærri af þeim hér að framan eða önnur af 
eftirfarandi eins og valið er: 

Eil = 2,165 × 10–7 M L2 

eða 

Eil = 0,574 × I 

3.2.2.1.3 Á l a g  f r á  h l ið  

3.2.2.1.3.1 Álag frá hlið skal vera lárétt í lóðréttu plani sem er hornrétt á miðjuplan dráttarvélarinnar og liggur 60 mm 
fyrir framan málpunkt sætis með sætið í miðjustöðu lengdarstillingar. Álagspunkturinn er sá hluti 
veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu við hliðarveltu, oftast efri brúnin. 

3.2.2.1.3.2 Uppistaðan skal fest við jörðu eins og lýst er í lið 3.1.6.3. 

3.2.2.1.3.3 Orka sem veltigrindin gleypir á meðan á prófuninni stendur skal vera a.m.k.: 

Eis = 1,75 M 

3.2.2.1.3.4 Fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við) skal 
álagspunkturinn vera á plani í níutíu gráðu horni við miðjuplan og fara í gegnum miðjupunkt hlutans sem 
tengir tvo málpunkta sætis sem skilgreindir eru með tengingu tveggja mismunandi staðna sætisins. Fyrir 
veltigrindur sem eru veltigrindur með tveimur stoðum skal álagið koma á aðra af stoðunum tveimur. 
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3.2.2.1.3.5 Þegar um er að ræða dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa 
við) þar sem veltigrindin er veltigrind með tveimur stoðum að aftan skal orkan vera sú sem er hærri af 
eftirfarandi: 

Eis = 1,75 M 

eða 

Eis = 1,75 M (B6 + B)/2B 

3.2.2.1.4 Á l a g  að  a f t a n  

Öll ákvæði eru þau sömu og í lið 3.2.1.1.4. 

3.2.2.1.5 Á l a g  að  f r a m a n  

Öll ákvæði eru þau sömu og í lið 3.2.1.1.5. 

3.2.2.1.6 V iðb ó t a r y f i r á l a g s p r ó f u n  ( m y n d i r  7 . 9  t i l  7 . 1 1 )  

Gera skal yfirálagsprófun í öllum tilvikum þar sem krafturinn minnkar um meira en 3 hundraðshluta við 
síðustu 5 hundraðshluta sveigju sem næst þegar grindin gleypir nauðsynlega orku (sjá mynd 7.10). 

Yfirálagsprófun felur í sér jafna aukningu á láréttu álagi með 5 hundraðshluta viðbót á upphaflega orkuþörf 
upp í að hámarki 20 hundraðshluta af þeirri orku sem bætt er við (sjá mynd 7.11). 

Yfirálagsprófun telst fullnægjandi ef krafturinn, minnkar um minna en 3 hundraðshluta í 5 hundraðshluta 
viðbót og helst meiri en 0,8 Fmax eftir hverja aukningu á nauðsynlegri orku um 5, 10 eða 15 hundraðshluta. 

Yfirálagsprófun telst fullnægjandi ef krafturinn fer yfir 0,8 Fmax eftir að grindin hefur gleypt 20 
hundraðshluta af þeirri orku sem bætt er við. 

Viðbótarsprungur eða rifur eða að farið sé inn á auða svæðið eða það ekki varið sem skyldi vegna sveigju 
er leyfilegt við yfirálagsprófun. Þó má grindin ekki fara inn á auða svæðið eftir að álagið hefur verið tekið 
af og skal það fullkomlega varið. 

3.2.2.1.7 Viðb ó t a r á l a g s p r ó f a n i r  

Ef sprungur eða rifur, sem ekki geta talist smávægilegar, koma í ljós meðan á álagsprófun stendur skal öðru 
svipuðu álagi, en með kraftinum 1,2 Fv, strax beitt á eftir álagsprófuninni sem olli sprungunum eða 
rifunum. 

3.2.2.2 N a uð s y n l e g a r  m æ l i n g a r  

3.2.2.2.1 B r o t  o g  s p r u n g u r  

Eftir hverja prófun skal skoða allar burðareiningar, samskeyti og festibúnað á sjónrænan hátt og athuga 
hvort í þeim séu brot eða sprungur, en líta má framhjá smávægilegum sprungum í hlutum sem ekki teljast 
mikilvægir. 

3.2.2.2.2 F a r ið  i n n  á  a uða  s v æð ið  

Veltigrind skal skoðuð á meðan á hverju prófi stendur til þess að sjá hvort einhver hluti hennar hafi farið 
inn á auða svæðið samkvæmt skilgreiningu liðar 1.6 í I. viðauka. 

Að auki skal skoðun fara fram til að ákvarða hvort einhver hluti auða svæðisins sé óvarinn af grindinni. Að 
því er þetta varðar telst það óvarið af veltigrind ef einhver hluti þess hefði snert jörðu ef dráttarvélin hefði 
oltið á þá hlið sem höggið kom á. Að því er þetta varðar skulu fram- og afturhjólbarðar vera eins smáir og 
sporstilling eins lág og unnt er samkvæmt forskrift framleiðanda. 

3.2.2.2.3 F j að r a n d i  s v e i g j a  v ið  h l iða r á l a g  

Fjaðrandi sveigja skal mæld (810 + av) mm fyrir ofan málpunkt sætis á lóðréttu plani sem fer í gegnum 
álagspunkt. Fyrir þessa mælingu má nota tæki sem svipar til tækisins sem lýst er á mynd 7.8. 

3.2.2.2.4 V a r a n l e g  s v e i g j a  

Að álagsprófunum loknum skal varanleg sveigja veltigrindar skráð. Að því er þetta varðar skal nota stöðu 
helstu hluta veltigrindar miðað við málpunkt sætis áður en prófun hefst. 

Rýmkun til annarra tegunda dráttarvéla 
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3.3.1. (á ekki við) 

3.3.2. Tæknileg rýmkun 

Þegar tæknilegar breytingar eru gerðar á dráttarvél, veltigrind eða aðferð við festingu veltigrindar við 
dráttarvélina, getur prófunarstöðin sem framkvæmdi upprunalegu prófunina gefið út „skýrslu um tæknilega 
rýmkun“ í eftirfarandi tilvikum: 

3.3.2.1 Rým k u n  n iðu r s t aðn a  p r ó f a n a  á  g r i n d  t i l  a n n a r r a  t e g u n d a  d r á t t a r v é l a  

Högg- og álagsprófanirnar þarf ekki að framkvæma á hverri tegund dráttarvélar, að því gefnu að veltigrind 
og dráttarvél samræmist skilyrðunum sem vísað er til í liðum 3.3.2.1.1 til 3.3.2.1.5. 

3.3.2.1.1 Grindin skal vera eins og sú sem prófuð var. 

3.3.2.1.2 Nauðsynleg orka skal ekki vera umfram þá orku sem reiknuð var fyrir upphaflegu prófunina um meira en 5 
prósent. 

3.3.2.1.3 Áfestingaraðferð og þeir íhlutir dráttarvélar sem fest er við skulu vera eins. 

3.3.2.1.4 Íhlutir eins og aurbretti og vélarhlíf sem geta stutt við veltigrindina skulu vera eins. 

3.3.2.1.5 Staðsetning og helstu mál sætisins í veltigrindinni og hlutfallsleg staðsetning veltigrindarinnar á 
dráttarvélinni skal vera slík að auða svæðið hefði verið varið í grind með sveigju í öllum prófunum (þetta 
skal athugað með því að nota sömu viðmiðun fyrir auða svæðið og í upphaflegu prófunarskýrslunni, 
viðmiðunarpunkt sætis eða málpunkt sætis, eftir því sem við á. 

3.3.2.2 Rým k u n  n iðu r s t aðn a  p r ó f a n a  á  g r i n d  t i l  b r e y t t r a  t e g u n d a  v e l t i g r i n d a  

Fylgja skal þessari aðferð ef ákvæði liðar 3.4.2.1 eru ekki uppfyllt, hana má ekki nota þegar 
áfestingaraðferð veltigrindar við dráttarvélina fylgir ekki áfram sömu meginreglu (t.d. fjöðrunarbúnaður 
kemur í stað gúmmístoða): 

3.3.2.2.1 Breytingar sem hafa engin áhrif á niðurstöður upphaflegu prófananna (t.d. logsuðufesting uppfestingarplötu 
aukahlutar á stað á grindinni sem ekki er mikilvægur ), viðbót sæta með annarri staðsetningu málpunkts 
sætis í veltigrind (að því tilskildu að athugað sé að nýja auða svæðið (nýju auðu svæðin) sé(u) áfram varið 
(varin)).  

3.3.2.2.2 Breytingar sem mögulega hafa áhrif á niðurstöður upphaflegu prófananna án þess að spurningar vakni um 
samþykki veltigrindar (t.d. breyting á íhlut sem er hluti af burðarvirki, breyting á áfestingaraðferð 
veltigrindarinnar við dráttarvélina). Framkvæma má fullgildingarprófun og eru niðurstöður prófunarinnar 
skráðar í skýrslu um rýmkun. 

Eftirfarandi takmarkanir á þessari gerðarrýmkun eru fastar: 

3.3.2.2.2.1 Ekki má samþykkja fleiri en 5 rýmkanir án fullgildingarprófunar. 

3.3.2.2.2.2 Niðurstöður fullgildingarprófunar verða samþykktar fyrir rýmkun ef öll skilyrði um samþykki reglnanna 
eru uppfyllt og: 

Ef sveigjan sem mæld er eftir hverja höggprófun víkur ekki frá sveigjunni, sem mæld var eftir hverja 
höggprófun í upphaflegu prófunarskýrslunni, um meira en ± 7 % (ef um hreyfiprófun er að ræða). 

Ef krafturinn sem er mældur þegar nauðsynlegu orkustigi hefur verið náð í hinum ýmsu láréttu 
álagsprófunum víkur ekki frá kraftinum sem var mældur þegar nauðsynlegri orku var náð í upphaflegu 
prófununum um meira en ± 7 % og sveigjan sem mæld er (*) þegar nauðsynlegu orkustigi hefur verið náð í 
hinum ýmsu láréttu álagsprófunum víkur ekki frá sveigjunni sem mæld var þegar nauðsynlegri orku var náð 
í upphaflegu prófununum um meira en ± 7 % (ef um kyrrstöðuprófun er að ræða). 

3.3.2.2.2.3 Setja má fleiri en eina breytingu á veltigrind í eina skýrslu um rýmkun ef þær eru mismunandi valkostir við 
sömu veltigrind en aðeins ein fullgildingarprófun er samþykkt í einni skýrslu um rýmkun. Þeim valkostum 
sem ekki eru prófaðir skal lýst í sérstökum hluta skýrslunnar um rýmkun 
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3.3.2.2.3 Aukning á viðmiðunarmassa sem framleiðandi gefur upp fyrir veltigrind sem þegar hefur verið prófuð. Ef 
framleiðandi vill halda sama viðurkenningarnúmeri er mögulegt að gefa út skýrslu um rýmkun eftir að hafa 
framkvæmt fullgildingarprófun (mörkin ± 7 % sem tiltekin eru í lið 3.3.2.2.2.2 eiga ekki við í slíku tilviki). 

3.4 (á ekki við) 

3.5 Eiginleikar veltigrinda í köldu veðri 

3.5.1. Ef staðhæft er að veltigrind hafi eiginleika til varnar stökkva í köldu veðri skal framleiðandi gefa 
upplýsingar um það í skýrslunni. 

3.5.2. Eftirfarandi kröfum og aðferðum er ætlað að veita styrk og þol gegn stökkvabrotum við lækkað hitastig. 
Mælt er með að eftirfarandi lágmarkskröfur varðandi smíðaefni skuli uppfylltar þegar dæmt er um hvort 
veltigrind henti við lækkað notkunarhitastig í þeim löndum þar sem þessarar viðbótarvarnar er krafist. 

3.5.2.1 Boltar og rær, sem notaðar eru til að festa veltigrindina á dráttarvélina og tengja hluta veltigrindarinnar sem 
eru burðarvirki, skulu sýna fullnægjandi eiginleika að því er varðar þol gegn lækkuðu hitastigi. 

3.5.2.2 Öll logsoðin rafskaut sem notuð eru við gerð burðareininga og festinga skulu samrýmast smíðaefni 
veltigrindarinnar, eins og gefið er upp í lið 3.5.2.3 hér á eftir. 

3.5.2.3 Stálefni fyrir burðareiningar veltigrindarinnar skulu vera úr viðurkenndu styrkleikaefni sem uppfyllir að 
lágmarki Charpy V-Notch kröfur um höggorku, eins og sýnt er í töflu 7.1. Flokk og gæði stáls skal tilgreina 
í samræmi við ISO-staðal 630:1995. 

Stál með útrúllaðri þykkt minni en 2,5 mm og minna en 0,2 hundraðshluta kolefnisinnihald  telst uppfylla 
þessa kröfu. 

Burðareiningar veltigrindar sem gerðar eru úr smíðaefnum öðrum en stáli skulu hafa sambærilegt höggþol 
við lágt hitastig. 

3.5.2.4 Þegar Charpy V-Notch kröfur um höggorku eru prófaðar skal stærð sýnishorns ekki vera minni en sú 
stærsta af þeim stærðum sem taldar eru upp í töflu 7.1 sem smíðaefnið leyfir. 

3.5.2.5 Charpy V-Notch prófanirnar skulu gerðar í samræmi við aðferðina í ASTM A 370-1979, nema fyrir 
sýnishornastærðir sem skulu vera í samræmi við stærðirnar sem gefnar eru upp í töflu 7.1. 

Tafla 7.1 

Lágmarks Charpy V-Notch höggorka 

Stærð sýnishorns Orka við Orka við 

 -30 °C -20 °C 

mm J J (b) 

10 × 10 (a) 11 27,5 

10 × 9 10 25 

10 × 8 9,5 24 

10 × 7,5 (a) 9,5 24 

10 × 7 9 22,5 

10 × 6,7 8,5 21 

10 × 6 8 20 

10 × 5 (a) 7,5 19 

10 × 4 7 17,5 

10 × 3,5 6 15 

10 × 3 6 15 

10 × 2,5 (a) 5,5 14 
(a) Gefur til kynna þá stærð sem mælt er með. Stærð sýnishorns skal ekki vera minni en mesta stærð sem mælt er með 

sem efnið leyfir. 
(b) Nauðsynleg orka við – 20 °C er 2,5 sinnum gildið sem tilgreint er fyrir – 30 °C. . Aðrir þættir hafa áhrif á höggþol, 

þ.e. völsunarstefna, flotstyrkur, kornastefna og logsuða. Taka skal tillit til þessara þátta við val og notkun á stáli. 
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3.5.2.6 Annar valkostur við þessa aðferð er notkun róaðs eða hálf-róaðs stáls sem leggja skal fram fullnægjandi 
forskriftir fyrir. Flokk og gæði stáls skal tilgreina í samræmi við ISO-staðal 630:1995, breyting 1:2003. 

3.5.2.7 Sýnishorn skulu vera eftir endilöngu og tekin úr flötum stafla, pípu- eða grindahlutum áður en þau eru 
formuð eða logsoðin til notkunar í veltigrindina. Sýnishorn úr pípu- eða grindahlutum skulu tekin úr miðju 
hliðar með stærstu málin og skulu ekki vera logsoðin. 

3.6 [á ekki við] 

Mynd 7.1 

Autt svæði 

Mynd 7.1.a 

Séð frá hlið 

Þversnið í gegnum viðmiðunarplan 

Mynd 7.1.b 

Séð aftan frá 

 
 

Mál í mm  
 

 

 

Mynd 7.1.c 

Séð ofan frá 

 
 

1 - Málpunktur sætis        2 - Viðmiðunarplan 

 



26.4.2012  Nr. 24/105 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
   

Mynd 7.2.a 

Autt svæði fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns: veltigrind með tveimur stoðum 

 

 
 

 

Mynd 7.2.b 

Autt svæði fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns: aðrar tegundir veltigrinda 
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Mynd 7.3 

Kólfur og keðjur eða stálvírar sem hann hangir í 

 

 
 

 

Mynd 7.4 

Dæmi um festingu dráttarvélar (högg að aftan) 
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Mynd 7.5 

Dæmi um festingu dráttarvélar (högg að framan) 

 

 
 

Mynd 7.6 

Dæmi um festingu dráttarvélar (högg á hlið) 
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Mynd 7.7 

Dæmi um álagsbúnað dráttarvélarinnar 

 
 

 

Mynd 7.8 

Dæmi um tæki til að mæla fjaðrandi sveigju 

 
 

1 — Varanleg sveigja 

2 — Fjaðrandi sveigja 

3 — Sveigja alls (varanleg + fjaðrandi sveigja) 
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Mynd 7.9 

Ferill fyrir kraft/sveigju 

Yfirálagsprófun óþörf 

 

 
 

 

Athugasemdir: 

1. Staðsetjið Fa með tilliti til 0,95 D′ 

2. Yfirálagsprófun óþörf þar sem Fa ≤ 1,03 F′ 
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Mynd 7,10 

Ferill fyrir kraft/sveigju 

Yfirálagsprófun nauðsynleg 

 
 

 

Athugasemdir: 

1. Staðsetjið Fa með tilliti til 0,95 D′ 

2. Yfirálagsprófun nauðsynleg þar sem Fa 1,03 F′ 

3. Yfirálagsprófun fullnægjandi þar sem Fb 0,97F′ og Fb 0,8Fmax. 
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Mynd 7.11 

Ferill fyrir kraft/sveigju 

Yfirálagsprófun haldið áfram 

 

 
 

Athugasemdir: 

1. Staðsetjið Fa með tilliti til 0,95 D′ 

2. Yfirálagsprófun nauðsynleg þar sem Fa 1,03 F′ 

3. Fb 0,97 F′ því skal halda yfirálagsprófun áfram 

4. Fc 0,97 Fb því skal halda yfirálagsprófun áfram 

5. Fd 0,97 Fc því skal halda yfirálagsprófun áfram 

6. Yfirálagsprófun fullnægjandi þegar Fe 0,8 Fmax 

7. Hafnað á öllum stigum þegar álag fellur niður fyrir 0,8 Fmax. 

 
(*) Varanleg +  fjaðrandi sveigja mæld á þeim punkti þegar nauðsynlegu orkustigi er náð.“ „ 
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III. VIÐAUKI 

Breytingar á tilskipun 86/415/EBE 

Tilskipun 86/415/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Ákvæðum II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 2.4.2.2.3 komi eftirfarandi: 

„2.4.2.2.3. Þriggja punkta vökvalyftibúnaðinum er beitt með stjórnbúnaði sem byggir á meginreglunni að hann er 
virkur meðan honum er haldið niðri „hold-to-run-principle“,“ 

b) Eftirfarandi liður 2.5 bætist við: 

„2.5 Stjórnbúnaður aflúttaks 

2.5.1. Ekki skal vera hægt að ræsa hreyfil með aflúttak í gangi. 

2.5.2. Ytri stýribúnaður 

2.5.2.1 Stjórnbúnaði skal vera komið þannig fyrir að stjórnandi geti beitt honum frá öruggum stað. 

2.5.2.2 Stjórnbúnaður skal vera hannaður þannig að það komið sé í veg fyrir að honum sé beitt í ógáti. 

2.5.2.3 Stjórnbúnaður skal vinna í samræmi við meginregluna að hann er virkur meðan honum er haldið niðri, 
a.m.k. fyrstu þrjár sekúndur eftir að honum er beitt.  

2.5.2.4 Eftir að stjórnbúnaðurinn  hefur verið virkjaður skal seinkun fyrirhugaðrar aðgerðar ekki vera meiri en 
tíminn sem það tekur tæknilega kerfið fyrir tengingu/aftengingu að virka. Ef farið er fram úr þessum 
seinkunartíma skal aflúttaksdrifið stöðvast sjálfvirkt. 

2.5.2.5 Ávallt skal vera mögulegt að stöðva aflúttak úr sæti stjórnanda sem og með tengdum ytri stjórnbúnaði. 
Stöðvunin hnekkir alltaf öðrum aðgerðum stjórnbúnaðar. 

2.5.2.6 Gagnvirkni milli ytri stjórnbúnaðar aflúttaks og stjórnbúnaðar aflúttaks í sæti stjórnanda skal ekki 
leyfð. 

2. Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir: 

— Undir tákni 1 bætist við „Einnig má nota tákn 8.18 í ISO-staðli 3767-1:1998“ , 

— Undir tákni 3 bætist við „Einnig má nota tákn 8.19 í ISO-staðli 3767-1:1998“ , 

— Undir tákni 6 bætist við „Einnig má nota tákn 7.11 í ISO-staðli 3767-2:1991, ásamt táknum 7.1 til 7.5 í ISO-staðli 
3767-1:1998“, 

— Undir tákni 7 bætist við „Einnig má nota tákn 7.12 fyrir aflúttak í ISO-staðli 3767-2:1991, ásamt táknum 7.1 til 7.5 í 
ISO-staðli 3767-1:1991“, 
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IV. VIÐAUKI 

Breytingar á tilskipun 87/402/EBE 

Tilskipun 87/402/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 1. liðar í I. viðauka komi eftirfarandi: 

„1. Skilgreiningarnar og kröfurnar í 1. lið í 6. reglu (*) ákvörðunar Efnahags- og framfarastofnunarinnar C(2008) 
128 frá október 2008, skulu gilda að undanskildum lið 1.1 (Dráttarvélar fyrir landbúnað og skógrækt), sem hér 
segir: 

„1. Skilgreiningar 

1.1 [á ekki við] 

1.2 Veltigrind 

Veltigrind (öryggishús eða rammi), hér á eftir nefnd „veltigrind“: grind á dráttarvél, sem er einkum 
ætluð til þess að forðast eða draga úr áhættu ökumanns ef dráttarvél veltur við hefðbundna notkun. 

Veltigrindin einkennist af því að hún veitir rými fyrir autt svæði sem er nægilega stórt til að vernda 
ökumanninn þegar hann situr annað hvort inni í grindinni eða inni í rými sem afmarkast af röðum 
af beinum línum frá ytri brúnum grindarinnar til einhvers hluta dráttarvélarinnar sem kann að 
snerta jörðu og sem getur borið dráttarvélina í þeirri stöðu ef dráttarvélin veltur. 

1.3 Sporvídd 

1.3.1. B r áða b i r gða s k i l g r e i n i n g :  m ið j u p l a n  h j ó l s i n s  

Miðjuplan hjólsins er jafn langt frá plönunum tveimur sem liggja í jaðri ytri brúna felgnanna. 

1.3.2. S k i l g r e i n i n g  á  s p o r v í d d  

Lóðrétta planið í gegnum ás hjólsins sker miðjuplan þess eftir beinni línu sem snertir undirlagið í 
einum punkti. Ef A og B eru punktarnir tveir sem eru skilgreindir á þennan hátt fyrir hjól á sama 
ási dráttarvélarinnar, þá er sporvíddin fjarlægðin milli punkta A og B. Sporvíddina má skilgreina á 
þann hátt fyrir bæði fram- og afturhjól. Þar sem eru tvöföld hjól er sporvíddin fjarlægðin milli 
tveggja plana sem hvort um sig er miðjuplan hjólaparsins. 

1.3.3. V iðb ó t a r s k i l g r e i n i n g :  m ið j u p l a n  d r á t t a r v é l a r i n n a r  

Ystu stöður punktanna A og B fyrir afturás dráttarvélarinnar eru teknar til að fá hæsta mögulega 
gildið fyrir sporvíddina. Lóðrétta planið myndar níutíu gráðu horn við línu AB og á miðpunkti 
hennar er miðjuplan dráttarvélarinnar. 

1.4 Hjólhaf 

Fjarlægðin milli lóðréttu plananna sem ganga í gegnum línurnar tvær AB eins og skilgreint er hér 
að framan, ein fyrir framhjól og ein fyrir afturhjól. 

1.5 Ákvörðun málpunkts sætis; staðsetning sætis og stilling fyrir prófun 

1.5.1. M á l p u n k t u r  s æ t i s  ( * * )  

Málpunkt sætis skal ákvarða í samræmi við ISO-staðal 5353:1995. 

1.5.2. S t að s e t n i n g  s æ t i s  o g  s t i l l i n g  f y r i r  p r ó f u n  

1.5.2.1 Þegar halli bakstoðar og sætisplötu er stillanlegur verður hann að vera stilltur þannig að 
málpunktur sætis sé í öftustu og efstu stöðu, 
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1.5.2.2 þegar sæti er útbúið fjöðrun skal fjöðrunin fest í miðstillingu nema það gangi gegn leiðbeiningum 
sem sætisframleiðandi hefur mælt skýrt fyrir um, 

1.5.2.3 þegar einungis er hægt að stilla sætið langsum og lóðrétt skal lengdarásinn, sem liggur í gegnum 
málpunkt sætisins, vera samhliða lóðréttu lengdarmiðjuplani dráttarvélarinnar sem liggur í gegnum 
miðju stýrishjólsins og ekki meira en 100 mm frá því plani, 

1.6 Autt svæði 

1.6.1. L óð r é t t  v iðm iðu n a r p l a n  o g  - l í n a  

Auða svæðið (mynd 6.1 í II. viðauka) er skilgreint á grundvelli lóðrétts viðmiðunarplans og 
viðmiðunarlínu: 

1.6.1.1 Viðmiðunarplanið er lóðrétt plan, venjulega eftir endilangri dráttarvélinni og í gegnum málpunkt 
sætis og miðju stýrishjóls. Venjulega fellur viðmiðunarplanið saman við lengdarmiðjuplan 
dráttarvélarinnar. Gera skal ráð fyrir því að þetta viðmiðunarplan færist lárétt með sætinu og 
stýrishjólinu þegar álagi er beitt en haldist hornrétt á dráttarvélina eða botn veltigrindarinnar. 

1.6.1.2 Viðmiðunarlínan er línan í viðmiðunarplaninu sem liggur í gegnum punkt sem staðsettur er 140 + 
ah aftur og 90 – av fyrir neðan málpunkt sætis og fyrsta punkt á brún stýrishjólsins sem hún sker 
þegar hún er framlengd lárétt. 

1.6.2. Á k v ö rðu n  a uða  s v æð i s i n s  f y r i r  d r á t t a r v é l a r  m eð  s æ t i  s e m  e r  e k k i  v e n d i s æ t i  

Auða svæðið fyrir dráttarvélar með sæti sem er ekki vendisæti er skilgreint í liðum 1.6.2.1 til 
1.6.2.11 hér að neðan og afmarkast af eftirfarandi plönum með dráttarvélina á láréttu yfirborði, 
sætið, ef það er stillanlegt, stillt á öftustu og efstu stöðu (***) og stýrishjólið, ef það er stillanlegt, 
stillt í miðjustöðu fyrir akstur þar sem ökumaður situr í sætinu. 

1.6.2.1 Tveimur lóðréttum plönum 250 mm sitt hvoru megin viðmiðunarplansins, þessi lóðréttu plön ná 
300 mm upp frá planinu sem skilgreint er í lið 1.6.2.8 hér að neðan og eftir endilöngu a.m.k. 550 
mm framan við lóðrétta planið sem er hornrétt á viðmiðunarplanið sem liggur í gegnum (210 – ah) 
mm framan við málpunkt sætis. 

1.6.2.2 Tveimur lóðréttum plönum 250 mm sitt hvoru megin viðmiðunarplansins, þessi lóðréttu plön ná 
300 mm upp frá planinu sem skilgreint er í lið 1.6.2.8 hér að neðan og eftir endilöngu frá 
yfirborðinu sem skilgreint er í lið 1.6.2.11 hér að neðan til lóðrétta plansins sem er hornrétt á 
viðmiðunarplanið sem liggur í gegnum (210 – ah) mm framan við málpunkt sætis. 

1.6.2.3 Hallandi plani hornrétt á viðmiðunarplanið, samsíða og 400 mm fyrir ofan viðmiðunarlínuna sem 
nær aftur til þess punkts sem sker lóðrétta planið sem er hornrétt á viðmiðunarplanið og sem liggur 
í gegnum punkt (140 + ah) mm aftur fyrir málpunkt sætis. 

1.6.2.4 Hallandi plani, hornrétt á viðmiðunarplanið sem mætir planinu sem skilgreint er í lið 1.6.2.3 ofan 
við öftustu brún þess og hvílir efst á bakstoð sætisins. 

1.6.2.5 Lóðréttu plani hornrétt á viðmiðunarplanið sem liggur a.m.k. 40 mm framan við stýrishjólið og 
a.m.k. 760 – ah framan við málpunkt sætis. 

1.6.2.6 Sívölu yfirborði með ás sinn hornrétt á viðmiðunarplanið sem hefur 150 mm radíus og snertir 
plönin sem skilgreind eru í liðum 1.6.2.3 og 1.6.2.5. 

1.6.2.7 Tveimur samsíða, hallandi plönum sem liggja í gegnum efri brúnir plananna sem skilgreind eru í 
lið 1.6.2.1 hér að framan með hallandi planið á þeirri hlið þar sem höggi er beitt en ekki nær 
viðmiðunarplaninu ofan við auða svæðið en 100 mm. 
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1.6.2.8 Láréttu plani sem liggur í gegnum punkt 90 – av fyrir neðan málpunkt sætis. 

1.6.2.9 Tveimur hlutum lóðrétta plansins hornrétt á viðmiðunarplanið sem liggur 210 – ah framan við málpunkt 
sætis þar sem bæði þessi hlutaplön tengjast eftir því sem við á öftustu mörkum plansins sem skilgreint er í 
lið 1.6.2.1 hér að ofan við fremstu mörk plananna sem skilgreind eru í lið 1.6.2.2 hér að framan. 

1.6.2.10 Tveimur hlutum lárétta plansins sem liggur 300 mm ofan við planið sem skilgreint er í lið 1.6.2.8 hér að 
framan þar sem bæði þessi hlutaplön tengjast eftir því sem við á efstu mörkum lóðréttu plananna sem 
skilgreind eru í lið 1.6.2.2 hér að framan við lægstu mörk skáplananna sem skilgreind eru í lið 1.6.2.7 hér 
að framan. 

1.6.2.11 Yfirborði, sveigt ef þörf krefur, sem myndar línu sem er hornrétt á viðmiðunarplanið og hvílir á baki 
bakstoðar sætis. 

1.6.3. Á k v ö rðu n  a uða  s v æð i s i n s  f y r i r  d r á t t a r v é l a r  m eð  v e n d i s æ t i  ö k u m a n n s  

Fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við) skal auða 
svæðið vera rými auðu svæðanna tveggja sem skilgreind eru af hinum tveimur mismunandi stöðum 
stýrishjólsins og sætisins. 

1.6.4. M i s m u n a n d i  s æ t i  

1.6.4.1 Ef um er að ræða dráttarvélar þar sem hægt er að koma fyrir mismunandi sætum skal svæðið sem umlykur 
málpunkta sæta allra þeirra mismunandi sæta sem boðið er upp á notað meðan á prófunum stendur. 
Veltigrindin skal ekki vera hluti af stærra auða svæðinu sem tekur tillit til þessara mismunandi málpunkta 
sæta. 

1.6.4.2 Ef fram koma tillögur um ný sæti eftir að prófun hefur farið fram skal ákvarða hvort auða svæðið í kringum 
nýjan málpunkt sætis falli innan þess svæðis sem áður var ákvarðað. Ef það gerir það ekki verður að 
framkvæma nýja prófun. 

 

1.7 Leyfileg vikmörk í mælingum 

Línuleg mál: ± 3 mm 

nema 
fyrir 

— sveigju hjólbarða  ± 1 mm 

 — sveigju grindar við lárétt álag ± 1 mm 

 — fallhæð kólfsins: ± 1 mm 

Massar:  ± 1% 

Kraftar:  ± 2% 

Horn:  ± 2° 

 

1.8 Tákn 

ah (mm) Helmingur láréttrar sætisstillingar 

av (mm) Helmingur lóðréttrar sætisstillingar 

B (mm) Lágmarksheildarbreidd dráttarvélarinnar 

Bb (mm) Hámarks ytri breidd veltigrindar 

D (mm) Aflögun grindar á höggstað (hreyfiprófanir) eða á þeim punkti og í línu við það 
álag sem er beitt (kyrrstöðuprófanir) 

D′ (mm) Aflögun grindar miðað við útreiknaða, nauðsynlega orku 

Ea (J) Aflögunarorka sem gleypt er á þeim punkti þegar álag er fjarlægt. Svæði innan F-
D ferils 

Ei (J) Aflögunarorka sem gleypt er. Svæði undir F-D ferli 

E´i (J) Aflögunarorka sem gleypt er eftir viðbótarálag í kjölfar sprungu eða rifu 
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E″i (J) Aflögunarorka sem gleypt er í yfirálagsprófun ef álag hefur verð fjarlægt áður 
en þessi yfirálagsprófun hefst. Svæði undir F-D ferli 

Eil (J) Orka sem á að gleypa við álag eftir endilöngu 

Eis (J) Orka sem á að gleypa við álag frá hlið 

F (N) Stöðuálagskraftur 

F′ (N) Álagskraftur fyrir útreiknaða, nauðsynlega orku sem samsvarar E´i 

F-D  Skýringarmynd fyrir kraft/sveigju 

Fi (N) Kraftur sem beitt er á fastan búnað að aftan 

Fmax (N) Hámarksstöðuálagskraftur sem fyrir kemur við álag, að undanskildu yfirálagi 

Fv (N) Lóðréttur álagskraftur 

H (mm) Fallhæð kólfsins (hreyfiprófanir) 

H′ (mm) Fallhæð kólfsins fyrir viðbótarprófun (hreyfiprófanir) 

I (kg.m2) Viðmiðunarhverfitregða dráttarvélar um miðlínu afturhjóla, hver sem massi 
þessara afturhjóla kann að vera 

L (mm) Viðmiðunarhjólhaf dráttarvélar 

M (kg) Viðmiðunarmassi dráttarvélar meðan á styrkleikaprófunum stendur, eins og 
skilgreint er í lið 3.2.1.4 í II. viðauka 

 

 

(*) Staðlaðar reglur OECD um opinberar prófanir á framanásettum veltigrindum dráttarvéla fyrir landbúnað og 
skógrækt á hjólum með lítilli sporvídd 

(**) Fyrir rýmkunarprófanir á prófunarskýrslum sem upphaflega notuðu viðmiðunarpunkt sætis skulu þær mælingar 
sem krafist er gerðar með viðmiðunarpunkt sætis til viðmiðunar í stað málpunkts sætis og notkun viðmiðunar-
punkts sætis skal gefin skýrt til kynna (sjá I. viðauka). 

(***) Notendur eru minntir á að málpunktur sætis er ákvarðaður í samræmi við ISO-staðal 5353 og er fastur punktur 
með tilliti til dráttarvélarinnar sem hreyfist ekki eftir því sem sætið er stillt úr miðjustöðu. Til þess að ákvarða 
auða svæðið skal sætið sett í aftari og efstu stöðu.“ „ 

 

2. Í stað II. viðauka komi eftirfarandi: 

 

„II. VIÐAUKI 

Tæknilegar kröfur 

Þær tæknilegu kröfur sem ber að uppfylla við EB-gerðarviðurkenningu fyrir veltigrindur sem eru áfestar framan við 
ökumannssæti á dráttarvélum fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með lítilli sporvídd skulu vera þær sem um getur í 3. 
lið 6. reglu (*) ákvörðunar Efnahags- og framfarastofnunarinnar C(2008) 128, frá október 2008, að undanskildum liðum 
3.2.4 (Prófunarskýrsla), 3.4.1 (Stjórnsýsluleg útvíkkun), 3.5 (Merkingar) og 3.7 (Styrkleiki öryggisbeltafestinga), og eru 
eftirfarandi: 

„3. REGLUR OG LEIÐBEININGAR 

3.1 Forskilyrði fyrir styrkleikaprófanir 

3.1.1. Tveimur forprófunum lokið 

Einungis má framkvæma styrkleikaprófun á veltigrindinni ef hún hefur staðist bæði hliðarstöðugleika-
prófun og prófun á búnaði sem kemur í veg fyrir að dráttarvélin rúlli áfram við veltu (sjá flæðirit á mynd 
6.3). 

3.1.2. Undirbúningur fyrir forprófanir 

3.1.2.1 Dráttarvélin skal vera með veltigrind í öryggisstöðu. 
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3.1.2.2 Á dráttarvélinni skulu vera hjólbarðar með mesta þvermáli sem framleiðandi gefur upp og minnsta þversnið 
fyrir hjólbarða með það þvermál. Hjólbarðarnir mega ekki vera vökvajafnvægisstilltir og verður að dæla í 
þá lofti upp að þeim þrýstingi sem mælt er með við vinnu. 

3.1.2.3 Afturhjólin skulu stillt á minnstu sporvídd. Framhjólin skulu einnig stillt eins nálægt þeirri sporvídd og 
mögulegt er. Ef um er að ræða tvær mögulegar sporstillingar að framan, með jafnmiklum mun frá minnstu 
sporstillingu að aftan, skal velja þá breiðari af þessum tveimur sporstillingum að framan. 

3.1.2.4 Fylla skal alla geyma dráttarvélarinnar eða setja í staðinn samsvarandi massa í samsvarandi stöðu. 

3.1.2.5 Allur aukabúnaður sem notaður er í raðframleiðslunni skal festur á dráttarvélina í venjulegri stöðu. 

3.1.3. Prófun á hliðarstöðugleika 

3.1.3.1 Þegar dráttarvélin hefur verið gerð klár eins og tilgreint er hér að framan skal hún sett á láréttan flöt þannig 
að snúningspunktur á framás dráttarvélarinnar eða láréttur snúningspunktur á milli ásanna, ef um er að ræða 
liðskiptar dráttarvélar, geti hreyfst óhindrað. 

3.1.3.2 Með því að nota tjakk eða lyftu skal halla þeim hluta dráttarvélarinnar sem er fasttengdur við þann ás sem 
ber yfir 50 hundraðshluta af massa dráttarvélarinnar og hallahornið mælt um leið.  Hornið verður að vera 
a.m.k. 38° á þeim tíma sem dráttarvélin er í óstöðugu jafnvægi á hjólunum sem snerta jörðu. Prófunina skal 
framkvæma einu sinni með stýrishjóli snúið alla leið og læst til hægri og einu sinni með stýrishjóli snúið 
alla leið og læst til vinstri. 

3.1.4. Prófun á búnaði sem kemur í veg fyrir að dráttarvélin rúlli áfram við veltu 

3.1.4.1 A l m e n n a r  a t h u g a s e m d i r  

Þessi prófun er ætluð til þess að kanna hvort grind sem komið er fyrir á dráttarvél til þess að verja ökumann 
geti á fullnægjandi hátt komið í veg fyrir að dráttarvélin rúlli áfram í hliðarveltu í halla sem er 1:1,5 (mynd 
6.4). 

Sýna má fram á að vél rúlli ekki áfram með því að nota aðra af þeim tveimur aðferðum sem lýst er í liðum 
3.1.4.2 og 3.1.4.3. 

3.1.4.2 Sýn t  h v e r n i g  k o m ið  á  í  v e g  f y r i r  á f r a m h a l d a n d i  v e l t u r  m eð  v e l t i p r ó f u n  

3.1.4.2.1 Framkvæma skal veltuna í a.m.k. fjögurra metra langri prófunarbrekku (sjá mynd 6.4). Yfirborðið skal 
þakið með 18 cm lagi af efni sem er mælt í samræmi við staðlana ASAE S313.3 FEB1999 og ASAE EP542 
FEB1999 um keilusmygnimæla fyrir jarðvegssýni og hefur smygnistuðulinn: 

A = 235 ± 20 

eða 

B = 335 ± 20 

3.1.4.2.2 Dráttarvélinni (undirbúin eins og lýst er í lið 3.1.2) er hallað á hlið með byrjunarhraða núll. Dráttarvélin er 
sett efst í prófunarbrekkuna þannig að hjólin á þeirri hlið sem vísar niður hvíli á brautinni og miðjuplan 
dráttarvélarinnar sé samsíða hæðarlínu. Þegar dráttarvélin hefur lent á yfirborði prófunarbrekkunnar lyftir 
hún sér frá yfirborði hennar með því að snúast um efra horn veltigrindarinnar, en má þó ekki velta. 
Dráttarvélin verður að falla til baka á þá hlið sem hún lenti á í upphafi. 
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3.1.4.3 Sýn t  h v e r n i g  k o m ið  e r  í  v e g  f y r i r  á f r a m h a l d a n d i  v e l t u r  m eð  ú t r e i k n i n g u m  

3.1.4.3.1 Til þess að staðfesta að koma megi í veg fyrir áframhaldandi veltur með útreikningum verður að ganga úr 
skugga um eftirfarandi upplýsingar varðandi eiginleika dráttarvéla (sjá mynd 6.5): 

B0 (m) Breidd hjólbarða að aftan 

B6 (m) Breidd veltigrindar milli hægri og vinstri höggpunkta 

B7 (m) Breidd vélarhlífar 

D0 (rad) Sveifluhorn framáss frá núllstöðu til enda ferilsins 

D2 (m) Hæð framhjólbarða við fullt álag á ás 

D3 (m) Hæð afturhjólbarða við fullt álag á ás 

H0 (m) Hæð á snúningspunkti framáss 

H1 (m) Hæð þyngdarpunktar 

H6 (m) Hæð við höggpunkt 

H7 (m) Hæð vélarhlífar 

L2 (m) Lárétt fjarlægð á milli þyngdarpunktar og framáss 

L3 (m) Lárétt fjarlægð á milli þyngdarpunktar og afturáss 

L6 (m) Lárétt fjarlægð á milli þyngdarpunktar og skurðpunktar framan á veltigrind 
(sem verður mínustala ef punkturinn er fyrir framan flöt þyngdarpunktar) 

L7 (m) Lárétt fjarlægð á milli þyngdarpunktar og framhorns vélarhlífar 

Mc (kg) Massi dráttarvélar sem notaður er í útreikninga 

Q (kgm2) Hverfitregða um lengdarás í gegnum þyngdarpunktinn 

S (m) Sporvídd að aftan 

Samanlögð sporvídd S og breidd hjólbarða B0 verður að vera meiri en breidd B6 veltigrindarinnar. 

3.1.4.3.2 Til einföldunar er hægt að draga eftirfarandi ályktanir við útreikninga: 

3.1.4.3.2.1 kyrrstæð dráttarvél veltur í brekku með 1:1,5 halla með framás í jafnvægi um leið og þyngdarpunkturinn er 
lóðrétt fyrir ofan snúningsásinn, 

3.1.4.3.2.2 snúningsásinn er samsíða lengdarás dráttarvélarinnar og fer í gegnum miðju snertiflatarins á fram- og 
afturhjóli sem snýr niður á við, 

3.1.4.3.2.3 dráttarvélin rennur ekki niður á við, 

3.1.4.3.2.4 högg á hallann er að hluta til fjaðrandi, fjaðurstuðull: 

U = 0,2 

3.1.4.3.2.5 dýpt smygni í hallanum og aflögun veltigrindarinnar eru samanlagt: 

T = 0,2 m 
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3.1.4.3.2.6 aðrir íhlutir drattarvélarinnar smjúga ekki inn í hallann. 

3.1.4.3.3 Tölvuforritið (BASIC (**)), til að ákvarða áframhaldandi veltur eða stöðvaða veltu dráttarvélar með litla 
sporvídd með með framanásetta veltigrind í hliðarveltu, er hluti af núverandi reglum, með dæmum í liðum 
6.1 til 6.11. 

3.1.5. Mæliaðferðir 

3.1.5.1 L á r é t t a r  f j a r l æ gð i r  á  m i l l i  þy n g d a r p u n k t a r  o g  a f t u r á s s  ( L 3 )  eða  f r a m á s s  ( L 2 )  

Fjarlægðin milli aftur- og framása á báðum hliðum dráttarvélarinnar skal mæld til þess að sannreyna að það 
sé ekkert stýrishorn. 

Fjarlægð milli þyngdarpunkts og afturáss (L3) eða framáss (L2) skal reiknuð út frá dreifingu massa 
dráttarvélarinnar milli aftur- og framhjóla. 

3.1.5.2 H æð  a f t u r -  ( D 3 )  o g  f r a m -  ( D 2 )  h j ó l a  

Fjarlægð frá hæsta punkti hjólbarðans til jarðflatar skal mæld (mynd 6.5) og nota skal sömu aðferð fyrir 
fram- og afturhjólbarða. 

3.1.5.3 L á r é t t  f j a r l æ gð  á  m i l l i  þy n g d a r p u n k t a r  o g  s k u rðp u n k t a r  f r a m a n  á  v e l t i g r i n d  ( L 6 )  

Fjarlægð milli þyngdarpunktar og skurðpunktar framan á veltigrind skal mæld (myndir 6.6.a, 6.6.b og 
6.6.c). Ef veltigrindin er framan við plan þyngdarpunktar skal skráð mæling vera mínustala (-L6). 

3.1.5.4 B r e i d d  v e l t i g r i n d a r  ( B 6 )  

Fjarlægðin milli hægri og vinstri höggpunkta hinna tveggja lóðréttu stoða veltigrindarinnar skal mæld. 

Höggpunkturinn er skilgreindur af plani sem snertir veltigrindina og gengur í gegnum línu sem dregin er 
með efstu ytri punktum fram- og afturhjólbarða (mynd 6.7). 

3.1.5.5 H æð  v e l t i g r i n d a r  ( H 6 )  

Lóðrétt fjarlægð frá höggpunkti grindar til jarðflatar skal mæld. 

3.1.5.6 H æð  v é l a r h l í f a r  ( H 7 )  

Lóðrétt fjarlægð frá höggpunkti vélarhlífar til jarðflatar skal mæld. 

Höggpunkturinn er skilgreindur af plani sem snertir vélarhlífina og veltigrindina og gengur í gegnum línu 
úr efstu ytri punktum framhjólbarða (mynd 6.7). Mælingin skal gerð á báðum hliðum vélarhlífar. 

3.1.5.7 B r e i d d  v é l a r h l í f a r  ( B 7 )  

Fjarlægðin milli höggpunktanna tveggja á vélarhlífinni eins og áður skilgreind skal mæld. 

3.1.5.8 L á r é t t  f j a r l æ gð  á  m i l l i  þy n g d a r p u n k t a r  o g  f r a m h o r n s  v é l a r h l í f a r  ( L 7 )  

Fjarlægð frá höggpunkti vélarhlífar, eins og áður skilgreind, til þyngdarpunkts skal mæld. 
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3.1.5.9 H æð  á  s n ú n i n g s p u n k t i  f r a m á s s  ( H 0 )  

Lóðrétt fjarlægð milli miðju snúningsáss að framan til miðju áss framhjólbarða (H01) skal vera í 
tækniskýrslu framleiðanda og skal athuguð. 

Lóðrétt fjarlægð frá miðju áss framhjólbarða til jarðflatar (H02) skal mæld (mynd 6.8). 

Hæð snúningsáss að framan (H0) er summa af báðum áðurnefnum gildum. 

3.1.5.10 S p o r v í d d  að  a f t a n  ( S )  

Lágmarks sporvídd að aftan með áfestum hjólbörðum af stærstu gerð, eins og framleiðandi tilgreinir, skal 
mæld (mynd 6.9). 

3.1.5.11 B r e i d d  a f t u r h j ó l b a rða  ( B 0 )  

Fjarlægðin milli ytri og innri lóðréttra flata afturhjólbarða á efri hluta skal mæld (mynd 6.9). 

3.1.5.12 S v e i f l u h o r n  f r a m á s s  ( D 0 )  

Stærsta hornið skilgreint af sveiflu framáss úr láréttri stöðu til hámarkssveigju skal mælt á báðum hliðum 
áss og taka tillit til lokaslags höggdeyfis. Nota skal hámarkshorn sem mælt er. 

3.1.5.13 M a s s i  d r á t t a r v é l a r  ( M )  

Massi dráttarvélar skal ákvarðaður í samræmi við skilyrðin sem tilgreind eru í lið 3.2.1.4. 

3.2 Skilyrði að því er varðar prófanir á styrkleika veltigrinda og festingum þeirra við dráttarvélar 

3.2.1. Almennar kröfur 

3.2.1.1 T i l g a n g u r  p r ó f a n a  

Í prófunum sem eru gerðar með sérstökum útbúnaði á að líkja eftir því álagi sem veltigrind verður fyrir 
þegar dráttarvél veltur. Þessar prófanir gera kleift að athuga styrkleika veltigrindarinnar og festinga sem 
festa hana við dráttarvélina og þeirra hluta dráttarvélarinnar sem flytja álag prófunarinnar. 

3.2.1.2 P r ó f u n a r að f e rð i r  

Framkvæma má prófanir í samræmi við hreyfiprófunaraðferðina eða kyrrstöðuprófunaraðferðina. Báðar 
aðferðirnar teljast jafngildar. 

3.2.1.3 A l m e n n a r  r e g l u r  u m  u n d i r b ú n i n g  p r ó f a n a  

3.2.1.3.1 Veltigrindin verður að vera í samræmi við forskriftir raðframleiðslunnar. Hún skal fest á þá dráttarvél sem 
hún er hönnuð fyrir í samræmi við þá aðferð sem framleiðandi mælir með. 

Athugasemd: Ekki er nauðsynlegt að nota fullbúna dráttarvél fyrir kyrrstöðuprófunina; þó skulu veltigrind 
og hlutar dráttarvélarinnar sem eru festir á teljast lágmarksbúnaður, hér á eftir nefndur „uppistaða“. 

3.2.1.3.2 Fyrir bæði kyrrstöðuprófun og hreyfiprófun skal dráttarvélin eins og hún er samsett (eða uppistaðan) vera 
með áfestum öllum íhlutum raðframleiðslunnar sem kunna að hafa áhrif á styrkleika veltigrindarinnar eða 
sem kunna að vera nauðsynlegir fyrir styrkleikaprófunina. 

Íhlutir sem geta valdið hættu á auða svæðinu verða einnig að vera festir þannig á dráttarvélina (eða 
uppistöðuna) að unnt sé að skoða þá til að sjá hvort skilyrðunum um samþykki í lið 3.2.3 hefur verið 
fullnægt. 
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Allir íhlutir dráttarvélarinnar eða veltigrindarinnar, þ.m.t. veðravörn, skulu fylgja með eða þeim lýst á 
teikningum. 

3.2.1.3.3 Að því er varðar styrkleikaprófanir verður að fjarlæga alla klæðningu og lausa íhluti sem ekki eru 
burðarvirki svo að þeir styrki ekki veltigrindina. 

3.2.1.3.4 Stilla verður sporvíddina svo að veltigrindin, eftir því sem unnt er, fái ekki stuðning af hjólbörðunum 
meðan á styrkleikaprófunum stendur. Ef þessar prófanir eru framkvæmdar í samræmi við 
kyrrstöðuaðferðina má fjarlægja hjólin. 

3.2.1.4 Viðmiðunarmassi dráttarvélar meðan á styrkleikaprófunum stendur 

Viðmiðunarmassinn M sem notaður er í formúlum til að reikna út fallhæð kólfsins, álagsorku og álagskraft, 
verður að vera a.m.k. massi dráttarvélarinnar, að undanskildum valfrjálsum aukabúnaði en að meðtöldum 
kælivökva, olíu, verkfærum og veltigrind. Valfrjáls lóð að framan og aftan, þyngdarklossar á hjólbörðum, 
áföst áhöld, áfestur búnaður eða sérstakir íhlutir eru ekki taldir með. 

3.2.2. Prófanir 

3.2.2.1 R öð  p r ó f a n a  

Röð prófana, með fyrirvara um viðbótarprófanir sem nefndar eru í liðum 3.3.1.1.6, 3.3.1.1.7, 3.3.2.1.6 og 
3.3.2.1.7, er eftirfarandi: 

1. Högg (hreyfiprófun) eða álag (kyrrstöðuprófun) aftan á grindina 

(sjá liði 3.3.1.1.1 og 3.3.2.1.1), 

2. Álagsprófun að aftan (hreyfi- eða kyrrstöðuprófun) 

(sjá liði 3.3.1.1.4 og 3.3.2.1.4), 

3. Högg (hreyfiprófun) eða álag (kyrrstöðuprófun) framan á grindina 

(sjá liði 3.3.1.1.2 og 3.3.2.1.2), 

4. Högg (hreyfiprófun) eða álag (kyrrstöðuprófun) á hlið grindarinnar 

(sjá liði 3.3.1.1.3 og 3.3.2.1.3), 

5. Álag framan á grindina (hreyfi- eða kyrrstöðuprófun) 

(sjá liði 3.3.1.1.5 og 3.3.2.1.5), 

3.2.2.2 A l m e n n a r  k r ö f u r  

3.2.2.2.1 Ef festibúnaður dráttarvélarinnar slitnar eða hreyfist til á meðan á prófun stendur skal hefja prófun að nýju 

3.2.2.2.2 Óheimilt er að gera við eða gera breytingar á dráttarvélinni eða veltigrindinni á meðan á prófunum stendur. 

3.2.2.2.3 Dráttarvélin skal vera í hlutlausum gír og hemlar ótengdir á meðan á prófunum stendur. 

3.2.2.2.4 Ef fjöðrunarbúnaður er á milli yfirbyggingar dráttarvélarinnar og hjólanna verður að stöðva fjöðrun meðan 
á prófuninni stendur. 
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3.2.2.2.5 Sú hlið sem valin er fyrir fyrsta höggið (hreyfiprófun) eða fyrsta álagið (kyrrstöðuprófun) aftan á grindina 
skal vera sú sem, að áliti prófunaryfirvalda, leiðir af sér röð af höggum eða álagi við óhagstæðustu skilyrði 
fyrir grindina. Höggi eða álagi frá hlið og höggi eða álagi að aftan skal beitt á báðar hliðar 
lengdarmiðjuplans veltigrindarinnar. Höggi eða álagi að framan skal beitt á sömu hlið lengdarmiðjuplans 
veltigrindarinnar og höggi eða álagi frá hlið. 

3.2.3. Skilyrði fyrir samþykki 

3.2.3.1 Veltigrind telst hafa fullnægt kröfum um styrk ef hún uppfyllir eftirtalin skilyrði: 

3.2.3.1.1 Eftir prófun á hverjum hluta mega hvorki vera sprungur eða rifur í merkingu liðar 3.3.1.2.1 eða 3.2.3.1.2. 
Ef umtalsverðar sprungur myndast í einhverri prófananna verður þegar í stað að gera viðbótarprófun í 
samræmi við hreyfiprófanir eða kyrrstöðuprófanir, eftir höggið eða álagið sem olli myndun sprungnanna 
eða rifanna. 

3.2.3.1.2 Á meðan á prófununum stendur, öðrum en yfirálagsprófun, má enginn hluti veltigrindarinnar koma inn á 
auða svæðið sem skilgreint er í 1.6 í I. viðauka. 

3.2.3.1.3 Meðan á öðrum prófunum en álagsprófuninni stendur, skulu allir hlutar auða svæðisins varðir af grindinni, í 
samræmi við liði 3.3.1.2.2 og 3.3.2.2.2. 

3.2.3.1.4 Á meðan á prófunum stendur má veltigrindin ekki þrengja á nokkurn hátt að sætisgrind. 

3.2.3.1.5 Fjaðrandi sveigja, mæld í samræmi við liði 3.3.1.2.3 og 3.3.2.2.3 skal vera minni en 250 mm. 

3.2.3.2 Engir aukahlutir skulu skapa hættu fyrir ökumann. Ekki skulu vera neinir hlutar sem standa út eða 
aukahlutir sem eru líklegir til að slasa ökumann ef dráttarvél veltur eða einhverjir aukahlutir eða hlutar sem 
líklegir eru til að festa hann - til dæmis fótlegg hans eða fót - vegna þess að veltigrind sveigist. 

3.2.4. (á ekki við) 

3.2.5. Tæki og búnaður fyrir hreyfiprófanir 

3.2.5.1 K ó l f u r  

3.2.5.1.1 Kólfurinn skal hanga í tveimur keðjum eða stálvírum frá snúningspunktum sem eru a.m.k. sex metra frá 
jörðu. Hægt verður að vera að stilla sérstaklega hæðina sem kólfurinn hangir í og hornið milli kólfsins og 
keðjanna eða stálvíranna sem hann hangir í. 

3.2.5.1.2 Massi kólfsins skal vera 2000 ± 20 kg að frátöldum massa keðjanna eða stálvíranna sem má ekki vera meiri 
en 100 kg. Hliðarlengd högggjafans skal vera 680 ± 20 mm (sjá mynd 6.10). Kólfurinn skal þannig gerður 
að þungamiðja hans hreyfist ekki til og samsvari rúmfræðilegri miðju samhliðungsins. 

3.2.5.1.3 Samhliðunginn verður að tengja búnaðinum sem dregur hann aftur á bak með hraðsleppibúnaði sem er 
hannaður og staðsettur þannig að hægt sé að sleppa kólfinum þannig að samhliðungurinn sveiflist um 
láréttan ás sinn sem er hornréttur á sveifluflöt kólfsins. 

3.2.5.2 F e s t i n g a r  k ó l f s i n s  

Snúningspunktar kólfsins skulu festir kyrfilega þannig að þeir færist ekki lengra úr stað en sem nemur 1% 
af fallhæð. 
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3.2.5.3 F e s t i n g a r  

3.2.5.3.1 Festiteinar með þeirri sporvídd sem krafist er og sem eru nægilega umfangsmiklir til að festa dráttarvélina í 
öllum tilfellum sem sýnd eru (sjá myndir 6.11, 6.12 og 6.13) skulu kyrfilega festir á harðan flötinn fyrir 
neðan kólfinn. 

3.2.5.3.2 Dráttarvélin skal fest við teinana með stálvírum úr sívölum þráðum með trefjakjarna með málin 6 x 19 í 
samræmi við ISO-staðal 2408:2004 og nafnþvermál 13 mm. Hámarkstogþol stálþráða skal vera 1 770 MPa. 

3.2.5.3.3 Miðsnúningspunkturinn á liðskiptri dráttarvél skal festur eftir því sem við á fyrir hverja prófun. Í 
hliðarhöggprófun verður einnig að styðja við snúningspinnann frá þeirri hlið sem er á móti högghliðinni. 
Ekki er nauðsynlegt að láta fram- og afturhjól standast á ef það gerir það að verkum að þægilegra verður að 
festa stálvírana á réttan hátt. 

3.2.5.4 S t oð i r  t i l  að  s k o rða  h j ó l i n  

3.2.5.4.1 Nota skal stoð úr mjúkum viði sem er 150 x 150 mm til að skorða hjólin meðan á höggprófunum stendur 
(sjá myndir 6.11, 6.12 og 6.13). 

3.2.5.4.2 Meðan á hliðarprófunum stendur skal festa stoð úr mjúkum viði á gólfið til að skorða felgurnar á þeirri hlið 
sem er á móti högghliðinni (sjá mynd 6.13). 

3.2.5.5 S t oð i r  o g  f e s t i n g a r  á  l ið s k i p t a r  d r á t t a r v é l a r  

3.2.5.5.1 Nota skal viðbótarstoðir og -festingar fyrir liðskiptar dráttarvélar. Tilgangurinn með því er að tryggja að sá 
hluti dráttarvélarinnar sem veltigrindin er fest á sé eins stöðugur og dráttarvélar með heilli grind. 

3.2.5.5.2 Nánari upplýsingar um högg- og álagsprófanir eru gefnar í lið 3.3.1.1. 

3.2.5.6 L o f tþ rý s t i n g u r  í  h j ó l b ö rðu m  o g  s v e i g j a  

3.2.5.6.1 Hjólbarðar dráttarvélarinnar mega ekki vera vökvajafnvægisstilltir og skal dæla í þá lofti upp að þeim 
þrýstingi sem framleiðandi mælir með við vinnu. 

3.2.5.6.2 Festingarnar skulu strekkjast í hvert sinn sem hjólbarðarnir verða fyrir sveigju sem samsvarar 12% af 
hæðinni á hliðum hjólbarðanna (fjarlægð milli jarðar og lægsta punkts felgunnar) fyrir strekkingu. 

3.2.5.7 Á l a g s b ú n aðu r  

Með búnaði sem sýndur er á mynd 6.14 skal vera hægt að þrýsta lóðrétt á veltigrind með ósveigjanlegri 
stoð sem er u.þ.b. 250 mm í þvermál og tengist aflbúnaðinum með hjörulið. Viðeigandi ásstoðum skal 
komið fyrir þannig að hjólbarðar dráttarvélarinnar verði ekki fyrir álagskrafti. 

3.2.5.8 M æ l i t æ k i  

Þörf er á eftirfarandi mælitækjum: 

3.2.5.8.1 Búnaði til að mæla fjaðrandi sveigju (mismuninn á hámarkssveigju í skamman tíma og varanlegri sveigju, 
sjá mynd 6.15). 

3.2.5.8.2 Búnaði til að kanna að veltigrindin hafi ekki farið inn á auða svæðið og að auða svæðið hafi haldist fyrir 
innan öryggi grindarinnar við prófunina (sjá lið 3.3.2.2.2). 
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3.2.6. Tæki og búnaður fyrir kyrrstöðuprófun 

3.2.6.1 B ú n aðu r  f y r i r  k y r r s t öðu p r ó f u n  

3.2.6.1.1 Búnað fyrir kyrrstöðuprófun verður að hanna þannig að álag geti verkað á veltigrindina. 

3.2.6.1.2 Gera verður ráðstafanir til að álagið dreifist jafnt miðað við álagsstefnu og eftir lengdargeisla sem er 
nákvæmt margfeldi af 50 og er á bilinu 250 og 700 mm. Lóðrétt þvermál ósveigjanlegu stoðarinnar skal 
vera 150 mm. Snertibrúnir stoðarinnar við veltigrindina skulu hafa sveigju sem hefur að hámarki 50 mm 
radíus. 

3.2.6.1.3 Pallinn verður að vera hægt að stilla á hvaða horn sem er miðað við álagsstefnu svo hann geti fylgt 
hornabreytingum á burðaryfirborði grindarinnar þegar hún sveigist til hliðar. 

3.2.6.1.4 Stefna kraftsins (frávik frá láréttum og lóðréttum stefnum): 

— við upphaf prófunar, án álags: ± 2°, 

— á meðan á prófun stendur, með álagi: 10° yfir og 20° undir hinu lárétta. Breytingum frá þessu skal 
halda í lágmarki. 

3.2.6.1.5 Hraði á sveigju skal vera nægilega lítill, minna en 5 mm/s, svo álagið sé ávallt talið vera í kyrrstöðu. 

3.2.6.2 T æ k i  t i l  að  m æ l a  o r k u g l e y p n i  g r i n d a r i n n a r  

3.2.6.2.1 Svo ákvarða megi orkugleypni grindarinnar verður að teikna feril fyrir kraft á móti sveigju. Ekki er ástæða 
til að mæla kraft og sveigju á þeim stað sem álaginu er beitt á grindina. Þó skal mæla kraft og sveigju 
samtímis og samlínulega. 

3.2.6.2.2 Upphafspunkt sveigjumælinga verður að velja með það fyrir augum að hann taki einungis mið af orkunni 
sem grindin gleypir og/eða sveigju ákveðinna hluta á dráttarvélinni. Líta skal fram hjá orkunni sem 
festingarnar gleypa við sveigju og/eða ef þær renna til. 

3.2.6.3 L e ið i r  t i l  að  f e s t a  d r á t t a r v é l i n a  v ið  j ö rðu  

3.2.6.3.1 Festiteinar með þeirri sporvídd sem krafist er og sem eru nægilega umfangsmiklir til að festa dráttarvélina í 
öllum tilfellum sem sýnd eru skulu kyrfilega festir á harðan flötinn nálægt prófunarbúnaðinum. 

3.2.6.3.2 Dráttarvélin skal fest við teinana á viðeigandi hátt (með plötum, fleygum, stálvírum, tjökkum o.fl.) þannig 
að hún hreyfist ekki meðan á prófuninni stendur. Þessar kröfur verður að kanna meðan á prófuninni stendur 
með venjulegum lengdarmælibúnaði. 

Ef dráttarvélin hreyfist verður að endurtaka alla prófunina, nema ef búnaðurinn sem mælir sveigjur sem 
tekið er tillit til þegar ferillinn fyrir kraft á móti sveigju er teiknaður er tengdur við dráttarvélina. 

3.2.6.4 Á l a g s b ú n aðu r  

Með búnaði sem sýndur er á mynd 6.14 skal vera hægt að þrýsta lóðrétt á veltigrind með ósveigjanlegri 
stoð sem er u.þ.b. 250 mm í þvermál og tengist aflbúnaðinum með hjörulið. Viðeigandi ásstoðum skal 
komið fyrir þannig að hjólbarðar dráttarvélarinnar verði ekki fyrir álagskrafti. 
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3.2.6.5 Ö n n u r  m æ l i t æ k i  

Einnig er þörf fyrir eftirfarandi búnað til mælinga: 

3.2.6.5.1 Búnaði til að mæla fjaðrandi sveigju (mismuninn á hámarkssveigju í skamman tíma og varanlegri sveigju, 
sjá mynd 6.15). 

3.2.6.5.2 Búnaði til að kanna að veltigrindin hafi ekki farið inn á auða svæðið og að auða svæðið hafi haldist fyrir 
innan öryggi grindarinnar við prófunina (liður 3.3.2.2.2). 

3.3 Prófunaraðferðir 

3.3.1. Hreyfiprófanir 

3.3.1.1 H ö g g -  o g  á l a g s p r ó f a n i r  

3.3.1.1.1 Högg að aftan 

3.3.1.1.1.1 Dráttarvélinni skal komið fyrir miðað við kólfinn á þann hátt að hann hæfi veltigrindina þegar högggjafi 
kólfsins og keðjur og stálvírar eru á ská við lóðrétt plan A sem samsvarar M/100 með hámark 20° nema 
veltigrindin myndi stærra horn lóðrétt við snertipunktinn meðan á sveigjunni stendur. Í slíku tilviki verður 
að stilla högggjafa kólfsins með viðbótarfestingum svo hann sé samsíða veltigrindinni við höggpunktinn 
við hámarkssveigju á meðan keðjur og stálvírar mynda áfram sama horn og tilgreint er hér að ofan. 

Hæð kólfsins verður að stilla og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að kólfurinn snúist um 
höggpunktinn. 

Höggpunkturinn er sá hluti veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu við afturveltu, oftast efri 
brúnin. Staðsetning þungamiðju kólfsins er 1/6 af breiddinni á efsta hluta veltigrindarinnar innan við lóðrétt 
plan sem er samsíða miðjuplani dráttarvélarinnar og snertir ystu brún á efsta hluta veltigrindarinnar. 

Ef grindin er bogin eða stendur út á þessum stað er bætt við fleygum sem gera kleift að láta höggið lenda 
þar en þó án þess að með því styrkist grindin. 

3.3.1.1.1.2 Dráttarvélin skal fest við jörðu með fjórum stálvírum, einum á hvorn enda beggja ásanna og komið fyrir 
eins og sýnt er á mynd 6.11. Bilið á milli fram- og afturfestinga skal vera þannig að stálvírarnir myndi horn 
við jörðu sem er minna en 30°. Auk þess verður að koma afturfestingum þannig fyrir að samleitnipunktur 
stálvíranna tveggja sé staðsettur á lóðrétta planinu sem þungamiðja kólfsins fer í gegnum. 

Stálvírana verður að strekkja þannig að hjólbarðarnir verðir fyrir þeirri sveigju sem gefin er í lið 3.2.5.6.2. 
Með strekktum stálvírum skal fleygstoðum komið fyrir framan við og þétt upp við afturhjólin og síðan fest 
við jörðu. 

3.3.1.1.1.3 Ef dráttarvélin er liðskipt verður liðtengingin að auki að vera með viðarstoð til stuðnings sem er a.m.k. 100 
x 100 mm og vandlega fest við jörðu. 

3.3.1.1.1.4 Draga skal kólfinn aftur á bak þannig að hæð þungamiðju hans fyrir ofan höggpunkt sé fengin með annarri 
af eftirfarandi formúlum, sem eru valdar eftir viðmiðunarmassa uppistöðunnar sem er prófuð: 

H = 25 + 0,07 M 

Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa undir 2 000 kg. 
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H = 125 + 0,02 M 

Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa yfir 2 000 kg. 

Siðan er kólfinum sleppt og hæfir hann þá veltigrindina. 

3.3.1.1.1.5 Fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við) skulu sömu 
formúlur eiga við. 

3.3.1.1.2 H ö g g  að  f r a m a n  

3.3.1.1.2.1 Dráttarvélinni skal komið fyrir miðað við kólfinn á þann hátt að hann hæfi veltigrindina þegar högggjafi 
kólfsins og keðjur og stálvírar eru á ská við lóðrétt plan A sem samsvarar M/100 með hámark 20° nema 
veltigrindin myndi stærra horn lóðrétt við snertipunktinn meðan á sveigjunni stendur. Í slíku tilviki verður 
að stilla högggjafa kólfsins með viðbótarfestingum svo hann sé samsíða veltigrindinni við höggpunktinn 
við hámarkssveigju á meðan keðjur og stálvírar mynda áfram sama horn og tilgreint er hér að ofan. 

Hæð kólfsins verður að stilla og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að kólfurinn snúist um 
höggpunktinn. 

Höggpunkturinn er sá hluti veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu ef dráttarvélin veltur á 
hlið við akstur beint áfram, oftast efri brúnin. Staðsetning þungamiðju kólfsins er 1/6 af breiddinni á efsta 
hluta veltigrindarinnar innan við lóðrétt plan sem er samsíða miðjuplani dráttarvélarinnar og snertir ystu 
brún á efsta hluta veltigrindarinnar. 

Ef grindin er bogin eða stendur út á þessum stað er bætt við fleygum sem gera kleift að láta höggið lenda 
þar en þó án þess að með því styrkist grindin. 

3.3.1.1.2.2 Dráttarvélin skal fest við jörðu með fjórum stálvírum, einum á hvorn enda beggja ásanna og komið fyrir 
eins og sýnt er á mynd 6.12. Bilið á milli fram- og afturfestinga skal vera þannig að stálvírarnir myndi horn 
við jörðu sem er minna en 30°. Auk þess verður að koma afturfestingum þannig fyrir að samleitnipunktur 
stálvíranna tveggja sé staðsettur á lóðrétta planinu sem þungamiðja kólfsins fer í gegnum. 

Stálvírana verður að strekkja þannig að hjólbarðarnir verðir fyrir þeirri sveigju sem gefin er í lið 3.2.5.6.2. 
Með strekktum stálvírum skal fleygstoðum komið fyrir aftan við og þétt upp við afturhjólin og síðan fest 
við jörðu. 

3.3.1.1.2.3 Ef dráttarvélin er liðskipt verður liðtengingin að auki að vera með viðarstoð til stuðnings sem er a.m.k. 100 
x 100 mm og vandlega fest við jörðu. 

3.3.1.1.2.4 Draga skal kólfinn aftur á bak þannig að hæð þungamiðju hans fyrir ofan höggpunkt sé fengin með annarri 
af eftirfarandi formúlum, sem eru valdar eftir viðmiðunarmassa uppistöðunnar sem er prófuð: 

H = 25 + 0,07 M 

fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa undir 2 000 kílóum, 

H = 125 + 0,02 M 

Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa yfir 2 000 kg. 

Siðan er kólfinum sleppt og hæfir hann þá veltigrindina. 
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3.3.1.1.2.5 Fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við) skal hæðin 
vera sú sem er meiri úr formúlunni sem beitt er hér að ofan og þeirri sem valin er hér að neðan: 

H = 2,165 × 10-8 M × L2 

eða 

H = 5,73 × 10-2I 

3.3.1.1.3 H ö g g  f r á  h l ið  

3.3.1.1.3.1 Dráttarvélinni skal komið fyrir miðað við kólfinn á þann hátt að hann hæfi veltigrindina þegar högggjafi 
kólfsins og keðjur eða stálvírar eru lóðrétt nema veltigrindin myndi horn sem er minna en 20° lóðrétt við 
snertipunktinn meðan á sveigjunni stendur. Í slíku tilviki verður að stilla högggjafa kólfsins með 
viðbótarfestingum svo hann sé samsíða veltigrindinni við höggpunktinn við hámarkssveigju á meðan keðjur 
og stálvírar eru lóðréttir við höggið. 

Hæð kólfsins verður að stilla og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að kólfurinn snúist um 
höggpunktinn. 

Höggpunkturinn skal vera sá hluti veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu við hliðarveltu. 

3.3.1.1.3.2 Hjól dráttarvélarinnar á þeirri hlið sem höggið lendir á verður að festa við jörðu með stálvírum sem fara yfir 
samsvarandi enda fram- og afturása. Stálvírana verður að strekkja þannig að hjólbarðarnir verði fyrir þeirri 
sveigju sem gefin er í lið 3.2.5.6.2. 

Með strekktum stálvírum skal fleygstoðum komið fyrir á jörðinni og ýtt þétt upp að hjólbörðum þeirrar 
hliðar sem er á móti högghliðinni og siðan fest við jörðu. Hugsanlega þarf að nota tvær stoðir eða fleyga ef 
ytri hliðar að framan og hjólbarðar að aftan eru ekki í sama lóðrétta planinu. Stuðningnum skal komið fyrir 
eins og sýnt er á mynd 6.13, upp við felgu þess hjóls sem mesta álagið er á og er á móti höggpunkti, og 
þrýst vel upp að felgunni og síðan festur við botn hennar. Lengd stuðningsins skal vera þannig að hann 
myndi 30 ± 3° horn við jörðu þegar hann er upp við felguna. Að auki verður þykkt stuðningsins, ef 
mögulegt er, að vera á milli 20 og 25 sinnum minni en lengd hans og milli tvisvar og þrisvar sinnum minni 
en breidd hans. Lögun enda stuðningsins skal vera eins og sýnt er í smáatriðum á mynd 6.13. 

3.3.1.1.3.3 Ef dráttarvélin er liðskipt verður liðtengingin að auki að vera með viðarstoð til stuðnings sem er a.m.k. 100 
x 100 mm og búnað sem svipar til stuðningsins sem ýtt er upp að afturhjólinu sem hliðarstuðningi eins og í 
lið 3.3.1.1.3.2. Liðtenginguna skal síðan festa vandlega við jörðu. 

3.3.1.1.3.4 Draga skal kólfinn aftur á bak þannig að hæð þungamiðju hans fyrir ofan höggpunkt sé fengin með annarri 
af eftirfarandi formúlum, sem eru valdar eftir viðmiðunarmassa uppistöðunnar sem er prófuð: 

H = (25 + 0,20 M) (B6 + B) / 2B 

fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa undir 2 000 kílóum, 

H = (125 + 0,15 M) (B6 + B) / 2B 

Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa yfir 2 000 kg. 

3.3.1.1.3.5 Fyrir dráttarvélar með vendisæti skal hæðin vera sú sem er hærri af niðurstöðum fengnum úr formúlunum 
sem beitt er hér að framan og hér fyrir neðan: 

H = 25 + 0,2 M 

fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa undir 2 000 kílóum, 
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H = 125 + 0,15 M 

Fyrir dráttarvél með viðmiðunarmassa yfir 2 000 kg. 

Siðan er kólfinum sleppt og hæfir hann þá veltigrindina. 

3.3.1.1.4 Á l a g  að  a f t a n  

Stoðin skal vera staðsett yfir efstu burðareiningu að aftan og skulu afleiðingar álagskraftsins koma fram á 
miðjuplani dráttarvélarinnar. Beita skal kraftinum Fv þar sem: 

Fv = 20 M 

halda skal kraftinum Fv í fimm sekúndur eftir að sjáanleg hreyfing í veltigrind sést ekki lengur. 

Ef aftari hluti á þaki veltigrindar stenst ekki mesta álagskraft skal beita krafti á þakið þar til það sveigist til 
hliðar þannig að það fari saman við plan er tengir efri hluta veltigrindar við þann hluta aftan á dráttarvélinni 
sem getur borið dráttarvélina við veltu. 

Því næst skal aflétta kraftinum og álagsstoðin færð þannig að hún sé yfir þeim hluta veltigrindarinnar sem 
myndi styðja við dráttarvélina ef hún ylti alveg. Þá skal álagskraftinum Fv beitt aftur. 

3.3.1.1.5 Á l a g  að  f r a m a n  

Stoðin skal vera staðsett yfir fremstu burðareiningu að aftan og skulu afleiðingar álagskraftsins koma fram 
á miðjuplani dráttarvélarinnar. Beita skal kraftinum Fv þar sem: 

Fv = 20 M 

Halda skal kraftinum Fv í fimm sekúndur eftir að sýnileg hreyfing veltigrindar sést ekki lengur. 

Ef fremri hluti á þaki veltigrindar stenst ekki mesta álagskraft skal beita krafti á þakið þar til það sveigist til 
hliðar þannig að það fari saman við plan er tengir efri hluta veltigrindar við þann hluta framan á 
dráttarvélinni sem getur borið dráttarvélina við veltu. 

Því næst skal aflétta kraftinum og álagsstoðin færð þannig að hún sé yfir þeim hluta veltigrindarinnar sem 
myndi styðja við dráttarvélina ef hún ylti alveg. Þá skal álagskraftinum Fv beitt aftur. 

3.3.1.1.6 V iðb ó t a r h ö g g p r ó f a n i r  

Ef sprungur eða rifur, sem ekki geta talist smávægilegar koma í ljós meðan á höggprófuninni stendur, 
verður að gera aðra sams konar prófun, en miða skal þá við fallhæðina: 

H′ = (H × 10-1) (12 + 4a) (1 + 2a)-1 

strax að loknum þeim höggprófununum sem rifurnar eða sprungurnar komu fram við, þá er „a“ hlutfall 
varanlegrar sveigju (aflögunar) (Dp) og fjaðrandi sveigju (De): 

a = Dp / De 

mælt við höggpunkt. Aukin varanleg sveigja vegna seinna höggs má ekki vera meira en 30% af varanlegri 
sveigju vegna fyrra höggs. 
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Til þess að unnt sé að framkvæma viðbótarprófunina er nauðsynlegt að mæla fjaðrandi sveigju í öllum 
höggprófunum. 

3.3.1.1.7 V iðb ó t a r á l a g s p r ó f a n i r  

Ef meiriháttar sprungur eða rifur koma í ljós skal framkvæma aðra sams konar álagsprófun, með krafti er 
jafngildir 1,2 Fv, strax á eftir álagsprófuninni sem olli rifunni eða sprungunni. 

3.3.1.2 N a uð s y n l e g a r  m æ l i n g a r  

3.3.1.2.1 B r o t  o g  s p r u n g u r  

Eftir hverja prófun skal skoða allar burðareiningar, samskeyti og festibúnað á sjónrænan hátt og athuga 
hvort í þeim séu brot eða sprungur, en líta má framhjá smávægilegum sprungum í hlutum sem ekki teljast 
mikilvægir. 

Líta skal framhjá rifum af völdum kólfbrúnanna. 

3.3.1.2.2 A u t t  s v æð i  

3.3.1.2.2.1 Farið inn á auða svæðið 

Veltigrind skal skoðuð á meðan á hverju prófi stendur til þess að sjá hvort einhver hluti hennar hafi farið 
inn á auða svæðið í kringum ökumannssætið samkvæmt skilgreiningu liðar 1.6. 

Ennfremur skal auða svæðið ekki vera óvarið af veltigrindinni. Að því er þetta varðar telst það óvarið af 
veltigrind ef einhver hluti þess hefði snert jörðu ef dráttarvélin hefði oltið í þá átt sem prófunarálagi er beitt. 
Til þess að meta þetta skulu fram- og afturhjólbarðar vera eins smáir og sporvíddarstilling vera eins lág og 
unnt er samkvæmt forskrift framleiðanda. 

3.3.1.2.2.2 Prófanir á föstum búnaði að aftan 

Ef dráttarvélin er með ósveigjanlegum hluta, húsi eða öðrum föstum búnaði fyrir aftan ökumannssæti, skal 
líta á slíkan búnað sem öryggispunkt við hliðar- eða afturveltu. Fasti búnaðurinn sem staðsettur er fyrir 
aftan ökumannssæti skal án þess að brotna eða koma inn á auða svæðið geta staðist lóðrétta kraftinn Fi þar 
sem: 

Fi = 15 M 

er beitt hornrétt á efsta hluta rammans á miðjuplani dráttarvélarinnar. Upphafshorn fyrir beitingu krafts skal 
vera 40° reiknað samsíða miðað við jörðu eins og sýnt er á mynd 6.16. Lágmarks breidd þessa 
ósveigjanlega hluta skal vera 500 mm (sjá mynd 6.17). 

Að auki skal hann vera nægilega stífur og tryggilega festur við dráttarvélina að aftan. 

3.3.1.2.3 F j að r a n d i  s v e i g j a  ( v ið  h ö g g  f r á  h l ið )  

Fjaðrandi sveigja er mæld (810 + av) mm fyrir ofan málpunktinn á lóðréttu plani sem fer í gegnum 
höggpunkt. Fyrir þessa mælingu skal nota tæki sem svipar til tækisins sem lýst er á mynd 6.15. 

3.3.1.2.4 V a r a n l e g  s v e i g j a  

Að álagsprófunum loknum skal varanleg sveigja veltigrindar skráð. Að því er þetta varðar skal nota stöðu 
helstu hluta veltigrindar miðað við málpunkt sætis áður en prófun hefst. 
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3.3.2. Kyrrstöðuprófanir 

3.3.2.1 Á l a g s p r ó f a n i r  

3.3.2.1.1 Á l a g  að  a f t a n  

3.3.2.1.1.1 Álagi skal beitt lárétt á lóðréttu plani sem er samsíða miðjuplani dráttarvélar. 

Álagspunkturinn er sá hluti veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu við afturveltu, oftast efri 
brúnin. Lóðrétta planið sem álaginu er beitt á skal staðsett í fjarlægð sem samsvarar 1/3 af ytri breidd efri 
hluta grindarinnar frá miðjuplaninu.  

Ef grindin er bogin eða stendur út á þessum stað skal bæta við fleygum sem gera kleift að álaginu sé beitt 
þar en þó án þess að með því styrkist grindin. 

3.3.2.1.1.2 Uppistaðan skal fest við jörðu eins og lýst er í lið 3.2.6.3. 

3.3.2.1.1.3 Orka sem veltigrindin gleypir á meðan á prófuninni stendur skal vera a.m.k.: 

Eil = 500 + 0,5 M 

3.3.2.1.1.4 Fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við) skal sama 
formúla eiga við. 

3.3.2.1.2 Á l a g  að  f r a m a n  

3.3.2.1.2.1 Álagi skal beitt lárétt, á lóðréttu plani sem er samsíða miðjuplani dráttarvélarinnar og staðsett í fjarlægð 
sem nemur 1/3 af ytri breidd efri hluta grindarinnar. 

Álagspunkturinn er sá hluti veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu ef dráttarvélin veltur á 
hlið við akstur beint áfram, oftast efri brúnin. 

Ef grindin er bogin eða stendur út á þessum stað skal bæta við fleygum sem gera kleift að álaginu sé beitt 
þar en þó án þess að með því styrkist grindin. 

3.3.2.1.2.2 Uppistaðan skal fest við jörðu eins og lýst er í lið 3.2.6.3. 

3.3.2.1.2.3 Orka sem veltigrindin gleypir á meðan á prófuninni stendur skal vera a.m.k.: 

Eil = 500 + 0,5 M 

3.3.2.1.2.4 Fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við) skal 
krafturinn vera sá sem er meiri úr formúlunni sem beitt er hér að ofan og þeirri sem valin er hér að neðan: 

Eil = 2,165 × 10–7M × L2 

eða 

Eil = 0,574 × I 

3.3.2.1.3 Á l a g  f r á  h l ið  

3.3.2.1.3.1 Álagi skal beitt lárétt á lóðréttu plani sem er hornrétt á miðjuplan dráttarvélar. Álagspunkturinn er sá hluti 
veltigrindarinnar sem líklegt er að komi fyrst við jörðu við hliðarveltu, oftast efri brúnin. 

3.3.2.1.3.2 Uppistaðan skal fest við jörðu eins og lýst er í lið 3.2.6.3. 
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3.3.2.1.3.3 Orka sem veltigrindin gleypir á meðan á prófuninni stendur skal vera a.m.k.: 

Eis = 1,75 M(B6+B) / 2B 

3.3.2.1.3.4 Fyrir dráttarvélar með vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt er að snúa við) skal 
krafturinn vera sá sem er meiri héðan að ofan eða eftirfarandi: 

Eis = 1,75 M 

3.3.2.1.4 Á l a g  að  a f t a n  

Öll ákvæði eru þau sömu og í lið 3.3.1.1.4. 

3.3.2.1.5 Á l a g  að  f r a m a n  

Öll ákvæði eru þau sömu og í lið 3.3.1.1.5. 

3.3.2.1.6 V iðb ó t a r y f i r á l a g s p r ó f u n  ( m y n d i r  6 . 1 8  t i l  6 . 2 0 )  

Gera skal yfirálagsprófun í öllum tilvikum þar sem krafturinn minnkar um meira en 3 hundraðshluta við 
síðustu 5 hundraðshluta sveigju sem næst þegar grindin gleypir nauðsynlega orku (sjá mynd 6.19). 

Yfirálagsprófun felur í sér jafna aukningu á lárétta álagi með 5 hundraðshluta viðbót á upphaflega orkuþörf 
upp í að hámarki 20 hundraðshluta af þeirri orku sem bætt er við (sjá mynd 6.20). 

Yfirálagsprófun telst fullnægjandi ef krafturinn, minnkar um minna en 3 hundraðshluta í 5 hundraðshluta 
viðbót og helst meiri en 0,8 Fmax eftir hverja aukningu á nauðsynlegri orku um 5, 10 eða 15 hundraðshluta. 

Yfirálagsprófun telst fullnægjandi ef krafturinn fer yfir 0,8 Fmax eftir að grindin hefur gleypt 20 
hundraðshluta af þeirri orku sem bætt er við. 

Viðbótarsprungur eða rifur eða að farið sé inn á auða svæðið eða það ekki varið sem skyldi vegna sveigju 
er leyfilegt við yfirálagsprófun. Þó má grindin ekki fara inn á auða svæðið eftir að álagið hefur verið tekið 
af og skal það fullkomlega varið. 

3.3.2.1.7 V iðb ó t a r á l a g s p r ó f a n i r  

Ef sprungur eða rifur, sem ekki geta talist smávægilegar, koma í ljós meðan á álagsprófun stendur skal öðru 
svipuðu álagi, en með kraftinum 1,2 Fv, strax beitt á eftir álagsprófuninni sem olli sprungunum eða 
rifunum. 

3.3.2.2 N a uð s y n l e g a r  m æ l i n g a r  

3.3.2.2.1 B r o t  o g  s p r u n g u r  

Eftir hverja prófun skal skoða allar burðareiningar, samskeyti og festibúnað á sjónrænan hátt og athuga 
hvort í þeim séu brot eða sprungur, en líta má framhjá smávægilegum sprungum í hlutum sem ekki teljast 
mikilvægir. 

3.3.2.2.2 A u t t  s v æð i  

3.3.2.2.2.1 Farið inn á auða svæðið 

Veltigrind skal skoðuð á meðan á hverju prófi stendur til þess að sjá hvort einhver hluti hennar hafi farið 
inn á auða svæðið samkvæmt skilgreiningu liðar 1.6 í I. viðauka. 

Ennfremur skal auða svæðið ekki vera óvarið af veltigrindinni. Að því er þetta varðar telst það óvarið af 
veltigrind ef einhver hluti þess hefði snert jörðu ef dráttarvélin hefði oltið í þá átt sem prófunarálagi er beitt. 
Til þess að meta þetta skulu fram- og afturhjólbarðar vera eins smáir og sporvíddarstilling vera eins lág og 
unnt er samkvæmt forskrift framleiðanda. 
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3.3.2.2.2.2 Prófanir á föstum búnaði að aftan 

Ef dráttarvélin er með ósveigjanlegum hluta, húsi eða öðrum föstum búnaði fyrir aftan ökumannssæti, skal 
líta á slíkan búnað sem öryggispunkt við hliðar- eða afturveltu. Fasti búnaðurinn sem settur er í 
dráttarvélina fyrir aftan ökumannssæti skal geta staðist álag án þess að brotna eða koma inn á auða svæðið, 
þrýsta lóðrétt Fi á þar sem: 

Fi = 15 M 

er beitt hornrétt á efsta hluta rammans á miðjuplani dráttarvélarinnar. Upphafshorn fyrir beitingu krafts skal 
vera 40° reiknað samsíða miðað við jörðu eins og sýnt er á mynd 6.16. Lágmarks breidd þessa 
ósveigjanlega hluta skal vera 500 mm (sjá mynd 6.17). 

Að auki skal hann vera nægilega stífur og tryggilega festur við dráttarvélina að aftan. 

3.3.2.2.3 F j að r a n d i  s v e i g j a  v ið  h l iða r á l a g  

Fjaðrandi sveigja skal mæld (810 + av) mm fyrir ofan málpunkt sætis á lóðréttu plani sem fer í gegnum 
álagspunkt. Fyrir þessa mælingu skal nota tæki sem svipar til tækisins sem lýst er á mynd 6.15. 

3.3.2.2.4 V a r a n l e g  s v e i g j a  

Að álagsprófunum loknum skal varanleg sveigja veltigrindar skráð. Að því er þetta varðar skal skrá stöðu 
helstu hluta veltigrindar miðað við málpunkt sætis áður en prófun hefst. 

3.4 Rýmkun til annarra tegunda dráttarvéla 

3.4.1. (á ekki við) 

3.4.2. Tæknileg rýmkun 

Þegar tæknilegar breytingar eru gerðar á dráttarvél, veltigrind eða aðferð við festingu veltigrindar við 
dráttarvélina, getur prófunarstöðin sem framkvæmdi upphaflegu prófunina gefið út „skýrslu um tæknilega 
rýmkun“, ef dráttarvélin og veltigrindin hafa staðist forprófanir um hliðarstöðugleika og búnað sem kemur í 
veg fyrir að dráttarvélin rúlli áfram við veltu, eins og skilgreint er í liðum 3.1.3 og 3.1.4 og ef áfestur fastur 
búnaður að aftan, eins og lýst er í lið 3.3.1.2.2.2, hefur verið prófaður í samræmi við aðferðina sem lýst er í 
þessari málsgrein (að lið 3.4.2.2.4 undanskildum) í eftirfarandi tilvikum: 

3.4.2.1 Rým k u n  n iðu r s t aðn a  p r ó f a n a  á  g r i n d  t i l  a n n a r r a  t e g u n d a  d r á t t a r v é l a  

Högg- og álagsprófanirnar þarf ekki að framkvæma á hverri tegund dráttarvélar, að því gefnu að veltigrind 
og dráttarvél samræmist skilyrðum sem vísað er til í liðum 3.4.2.1.1 til 3.4.2.1.5. 

3.4.2.1.1 Grindin (þ.m.t. fastur búnaður að aftan) skal vera eins og sú sem prófuð var. 

3.4.2.1.2 Nauðsynleg orka skal ekki vera umfram þá orku sem reiknuð var fyrir upphaflegu prófunina um meira en 5 
prósent. 

3.4.2.1.3 Áfestingaraðferð og þeir íhlutir dráttarvélar sem fest er við skulu vera eins. 

3.4.2.1.4 Íhlutir eins og aurbretti og vélarhlíf sem geta stutt við veltigrindina skulu vera eins. 

3.4.2.1.5 Staðsetning og helstu mál sætisins í veltigrindinni og hlutfallsleg staðsetning veltigrindarinnar á 
dráttarvélinni skal vera slík að auða svæðið hefði verið varið í grind með sveigju í öllum prófunum (þetta 
skal athugað með því að nota sömu viðmiðun fyrir auða svæðið og í upphaflegu prófunarskýrslunni, 
viðmiðunarpunkt sætis eða málpunkt sætis, eftir því sem við á. 
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3.4.2.2 Rým k u n  n iðu r s t aðn a  p r ó f a n a  á  g r i n d  t i l  b r e y t t r a  t e g u n d a  v e l t i g r i n d a  

Þessu ferli verður að fylgja þegar ákvæði málsgreinar 3.4.2.1 eru ekki uppfyllt, það má ekki nota þegar 
festingaraðferð veltigrindar við dráttarvélina fylgir ekki áfram sömu meginreglu (t.d. fjöðrunarbúnaður 
kemur í stað gúmmístoða): 

3.4.2.2.1 Breytingar sem hafa engin áhrif á niðurstöður upphaflegu prófananna (t.d. logsuðufesting uppfestingarplötu 
aukahlutar á stað á grindinni sem ekki er mikilvægur ), viðbót sæta með annarri staðsetningu málpunkts 
sætis í veltigrind (að því tilskildu að athugað sé að nýja auða svæðið (nýju auðu svæðin) sé(u) áfram varið 
(varin)). 

3.4.2.2.2 Breytingar sem mögulega hafa áhrif á niðurstöður upphaflegu prófananna án þess að spurningar vakni um 
samþykki veltigrindar (t.d. breyting á íhlut sem er hluti af burðarvirki, breyting á áfestingaraðferð 
veltigrindarinnar við dráttarvélina). Framkvæma má fullgildingarprófun og eru niðurstöður prófunarinnar 
skráðar í skýrslu um rýmkun. 

Eftirfarandi takmarkanir á þessari gerðarrýmkun eru fastar: 

3.4.2.2.2.1 Ekki má samþykkja fleiri en 5 rýmkanir án fullgildingarprófunar. 

3.4.2.2.2.2 Niðurstöður fullgildingarprófunar verða samþykktar fyrir rýmkun ef öll skilyrði um samþykki reglnanna 
eru uppfyllt og: 

— ef sveigjan sem mæld er eftir hverja höggprófun víkur ekki frá sveigjunni sem mæld var eftir hverja 
höggprófun í upprunalegu prófunarskýrslunni um meira en ± 7 % (ef um hreyfiprófun er að ræða), 

— Ef krafturinn sem er mældur þegar nauðsynlegu orkustigi hefur verið náð í hinum ýmsu láréttu 
álagsprófunum víkur ekki frá kraftinum sem var mældur þegar nauðsynlegri orku var náð í upphaflegu 
prófununum um meira en ± 7 % og sveigjan sem mæld er (***) þegar nauðsynlegu orkustigi hefur 
verið náð í hinum ýmsu láréttu álagsprófunum víkur ekki frá sveigjunni sem mæld var þegar 
nauðsynlegri orku var náð í upphaflegu prófununarskýrslunni um meira en ± 7 % (ef um 
kyrrstöðuprófun er að ræða). 

3.4.2.2.2.3 Setja má fleiri en eina breytingu á veltigrind í eina skýrslu um rýmkun ef þær eru mismunandi valkostir við 
sömu veltigrind en aðeins ein fullgildingarprófun er samþykkt í einni skýrslu um rýmkun. Þeim valkostum 
sem ekki eru prófaðir skal lýst í sérstökum hluta skýrslunnar um rýmkun 

3.4.2.2.3 Aukning á viðmiðunarmassa sem framleiðandi gefur upp fyrir veltigrind sem þegar hefur verið prófuð. Ef 
framleiðandi vill halda sama viðurkenningarnúmeri er mögulegt að gefa út skýrslu um rýmkun eftir að hafa 
framkvæmt fullgildingarprófun (mörkin ± 7 % sem tiltekin eru í lið 3.4.2.2.2.2 eiga ekki við í slíku tilviki). 

3.4.2.2.4 Breyting á föstum búnaði að aftan eða nýjum föstum búnaði að aftan bætt við. Athuga verður að auða 
svæðið sé áfram verndað af sveigðri grindinni í öllum prófunum, þ.m.t. nýr eða breyttur fastur búnaður að 
aftan. Fullgilding fasts búnaðar að aftan í prófun sem lýst er í lið 3.3.1.2.2.2 eða 3.3.2.2.2.2 hefur verið 
framkvæmd og niðurstöður prófunar munu skráðar í skýrslu um rýmkun. 

3.5 (á ekki við) 

3.6 Eiginleikar veltigrinda í köldu veðri 

3.6.1. Ef staðhæft er að veltigrind hafi eiginleika til varnar stökkva í köldu veðri skal framleiðandi gefa 
upplýsingar um það í skýrslunni. 

3.6.2. Eftirfarandi kröfum og aðferðum er ætlað að veita styrk og þol gegn stökkvabrotum við lækkað hitastig. 
Mælt er með að eftirfarandi lágmarkskröfur varðandi smíðaefni skuli uppfylltar þegar dæmt er um hvort 
veltigrind henti við lækkað notkunarhitastig í þeim löndum þar sem þessarar viðbótarvarnar er krafist. 

3.6.2.1 Boltar og rær, sem notaðar eru til að festa veltigrindina á dráttarvélina og tengja hluta veltigrindarinnar sem 
eru burðarvirki, skulu sýna fullnægjandi eiginleika að því er varðar þol gegn lækkuðu hitastigi. 

 



Nr. 24/134  26.4.2012 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
   

 

3.6.2.2 Öll logsoðin rafskaut sem notuð eru við gerð burðareininga og festinga skulu samrýmast smíðaefni 
veltigrindarinnar, eins og gefið er upp í lið 3.6.2.3 hér á eftir. 

3.6.2.3 Stálefni fyrir burðareiningar veltigrindarinnar skulu vera úr viðurkenndu styrkleikaefni sem uppfyllir að 
lágmarki Charpy V-Notch kröfur um höggorku, eins og sýnt er í töflu 6.1. Flokk og gæði stáls skal tilgreina 
í samræmi við ISO-staðal 630:1995. 

Stál með útrúllaðri þykkt minni en 2,5 mm og minna en 0,2 hundraðshluta kolefnisinnihald  telst uppfylla 
þessa kröfu. 

Burðareiningar veltigrindar sem gerðar eru úr smíðaefnum öðrum en stáli skulu hafa sambærilegt höggþol 
við lágt hitastig. 

3.6.2.4 Þegar Charpy V-Notch kröfur um höggorku eru prófaðar skal stærð sýnishorns ekki vera minni en sú 
stærsta af þeim stærðum sem taldar eru upp í töflu 6.1 sem smíðaefnið leyfir. 

3.6.2.5 Charpy V-Notch-prófanir skulu framkvæmdar í samræmi við ferlið í ATM A 370-1979, nema fyrir stærðir 
sýnishorna sem skulu vera í samræmi við þær stærðir sem gefnar eru upp í töflu 6.1. 

3.6.2.6 Annar valkostur við þessa aðferð er notkun róaðs eða hálf-róaðs stáls sem leggja skal fram fullnægjandi 
forskriftir fyrir. Flokk og gæði stáls skal tilgreina í samræmi við ISO-staðal 630:1995, breyting 1:2003. 

3.6.2.7 Sýnishorn skulu vera eftir endilöngu og tekin úr flötum stafla, pípu- eða grindahlutum áður en þau eru 
formuð eða logsoðin til notkunar í veltigrindina. Sýnishorn úr pípu- eða grindahlutum skulu tekin úr miðju 
hliðar með stærstu málin og skulu ekki vera logsoðin. 

Tafla 6.1 

Lágmarks Charpy V-Notch höggorka 

Stærð sýnishorns Orka við Orka við 

 -30 °C -20 °C 

mm J J (b) 

10 × 10 (a) 11 27,5 

10 × 9 10 25 

10 × 8 9,5 24 

10 × 7,5 (a) 9,5 24 

10 × 7 9 22,5 

10 × 6,7 8,5 21 

10 × 6 8 20 

10 × 5 (a) 7,5 19 

10 × 4 7 17,5 

10 × 3,5 6 15 

10 × 3 6 15 

10 × 2,5 (a) 5,5 14 

(a) Gefur til kynna þá stærð sem mælt er með. Stærð sýnishorns skal ekki vera minni en mesta stærð sem mælt er með sem 
efnið leyfir. 

(b) Nauðsynleg orka við – 20 °C er 2,5 sinnum gildið sem tilgreint er fyrir – 30 °C. . Aðrir þættir hafa áhrif á höggþol, þ.e. 
völsunarstefna, flotstyrkur, kornastefna og logsuða. Taka skal tillit til þessara þátta við val og notkun á stáli. 
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3.7 (á ekki við) 

Mynd 6,1 

Autt svæði 

 

Mynd 6.1.a 

Séð frá hlið 

Þversnið í gegnum viðmiðunarflöt 

Mynd 6.1.b 

Séð aftan frá 

  

Mál í millímetrum 
 

 

Mynd 6.1.c 

Séð að ofan 

 
 

1 – Viðmiðunarlína 

2 – Málpunktur sætis 

3 – Viðmiðunarflötur 
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Mynd 6.2 

Autt svæði fyrir dráttarvélar með vendisæti og stýrishjóli 
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Mynd 6.3 

Flæðirit til að ákvarða áframhaldandi veltur dráttarvélar sem veltur á hlið og er með veltigrind að framan 

 
 

Útgáfa B1: Höggpunktur veltigrindar aftan við óstöðugan jafnvægispunkt eftir endilöngu 

Útgáfa B2: Höggpunktur veltigrindar nálægt óstöðugum jafnvægispunkti eftir endilöngu 

Útgáfa B3: Höggpunktur veltigrindar fyrir framan óstöðugan jafnvægispunkt eftir endilöngu 
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Mynd 6.4 

Búnaður til að prófa eiginleika sem koma í veg fyrir veltu í 1:1,5 halla 

 

 
 

 

Mynd 6.5 

Nauðsynlegar upplýsingar fyrir útreikninga á þríása veltu dráttarvélar. 

 

 
 

Athugasemd: Mæla skal D2 og D3 við fullt álag á ás. 

 

 



26.4.2012  Nr. 24/139 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
   

Myndir 6.6.a, 6.6.b, 6.6.c 

Lárétt fjarlægð á milli þyngdarpunktar og skurðpunktar framan á veltigrind (L6) 
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Mynd 6.7 

Ákvörðun höggpunkts fyrir mælingu á breidd veltigrindar (B6) og hæð vélarhlífar (H7) 
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Mynd 6.8 

Hæð á snúningspunkti framáss (H0) 

 

 
 

 

 

Mynd 6.9 

Sporvídd að aftan (S) og breidd hjólbarða að aftan (B0) 
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Mynd 6.10 

Kólfur og keðjur eða stálvírar sem hann hangir í 

 

 
 

 

 

Mynd 6.11 

Dæmi um festingu dráttarvélar (högg að aftan) 
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Mynd 6.12 

Dæmi um festingu dráttarvélar (högg að framan) 

 

 
 

 

 

Mynd 6.13 

Dæmi um festingu dráttarvélar (högg á hlið) 
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Mynd 6.14 

Dæmi um álagsbúnað dráttarvélarinnar 
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Mynd 6.15 

Dæmi um tæki til að mæla fjaðrandi sveigju 

 

 
 

1 — Varanleg sveigja 

2 — Fjaðrandi sveigja 

3 — Sveigja alls (varanleg + fjaðrandi sveigja) 

 

 

 

 

Mynd 6.16 

Eftirlíking grunnlínu 
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Mynd 6.17 

Lágmarks breidd fasta búnaðarins að aftan 
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Mynd 6.18 

Ferill fyrir kraft/sveigju 

Yfirálagsprófun óþörf 

 

 
 

Athugasemdir: 

1. Staðsetjið Fa með tilliti til 0,95 D′. 

2. Yfirálagsprófun óþörf þar sem Fa ≤ 1,03 F′ 
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Mynd 6.19 

Ferill fyrir kraft/sveigju 

Yfirálagsprófun nauðsynleg 

 

 
 

 

Athugasemdir: 

1. Staðsetjið Fa með tilliti til 0,95 D′ 

2. Yfirálagsprófun óþörf þar sem Fa 1,03 F′ 

3. Yfirálagsprófun fullnægjandi þar sem Fb > 0,97F′ og Fb > 0,8Fmax. 
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Mynd 6.20 

Ferill fyrir kraft/sveigju 

Yfirálagsprófun haldið áfram 

 

 
 

 

Athugasemdir: 

1. Staðsetjið Fa með tilliti til 0,95 D′. 

2. Yfirálagsprófun óþörf þar sem Fa > 1,03 F′ 

3. Fb < 0,97 F' því skal halda yfirálagsprófun áfram 

4. Fc < 0,97 Fb því skal halda yfirálagsprófun áfram 

5. Fd < 0,97 Fc því skal halda yfirálagsprófun áfram 

6. Yfirálagsprófun fullnægjandi ef Fe 0,8 Fmax. 

7. Hafnað á öllum stigum þegar álag fellur niður fyrir 0,8 Fmax. 

 

 
(*) Staðlaðar reglur OECD um opinberar prófanir á framanásettum veltigrindum dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt á 

hjólum með lítilli sporvídd 
(**) Forritið og dæmin eru fáanleg á vefsíðu Efnahags- og framfarastofnunarinnar. 
(***) Varanleg + fjaðrandi sveigja mæld á þeim punkti þegar nauðsynlegu orkustigi er náð.“ „ 
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V. VIÐAUKI 

Breytingar á tilskipun 2000/25/EB 

Í stað 2. undirliðar, 1.liðar, 4. viðbætis, I. viðauka við tilskipun 2000/25/EB komi eftirfarandi: 

„2. þáttur Númer grunntilskipunarinnar og á eftir fylgi bókstafurinn A fyrir I. áfanga, bókstafurinn B fyrir II. áfanga, 
bókstafurinn C fyrir III. áfanga A, bókstafnum D fyrir III. áfanga B og bókstafurinn E fyrir IV. áfanga.“ 
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VI.VIÐAUKI 

Breytingar á tilskipun 2003/37/EB 

Tilskipun 2003/37/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í I. viðauka er fyrirmynd A breytt sem hér segir: 

a) Í stað liðar 2.4 komi eftirfarandi: 

„2.4. Tæknilega leyfilegur dráttarmassi (-ar) (eftir tegund tengibúnaðar): 

2.4.1. Dráttarmassi án hemla: ..............................................................................................................................  

2.4.2. Dráttarmassi með sjálfstæðri hemlun: .......................................................................................................  

2.4.3. Dráttarmassi með ýtihemlun: .....................................................................................................................  

2.4.4. Dráttarmassi með vökva- eða lofthemlun: .................................................................................................  

2.4.5. Tæknilega leyfilegur heildarmassi (-ar) samsetningarinnar dráttarvél/eftirvagn með tilliti til þess hvers 
konar hemlun eftirvagninn notar ...............................................................................................................  

2.4.6. Staðsetning tengipunkts 

2.4.6.1. Hæð yfir jörðu 

2.4.6.1.1. Hámarkshæð ..............................................................................................................................................  

2.4.6.1.2. Lágmarkshæð: ............................................................................................................................................  

2.4.6.2. Fjarlægð frá lóðréttu plani sem fer í gegnum áslínu afturáss 

2.4.6.2.1. Hámark: .....................................................................................................................................................  

2.4.6.2.2. Lágmark: ....................................................................................................................................................  

2.4.6.3. Hámarks leyfilegt lóðrétt álag/ tæknilega leyfilegur hámarksmassi á tengipunkt: 

2.4.6.3.1. - dráttarvélarinnar: .....................................................................................................................................  

2.4.6.3.2. - festivagnsins (eða útskiptanlegs dregins tækis) eða eftirvagnsins með miðlægum ási (eða 
útskiptanlegs dregins tækis): ...................................................................................................................... “ 

b) Í stað liðar 2.7.2 komi eftirfarandi: 

„2.7.2. Heildarstærð dráttarvélarinnar, að tengieiningu meðtalinni: 

2.7.2.1. Lengd til aksturs á vegum (10): 

hámark: ......................................................................................................................................................  

lágmark: .....................................................................................................................................................  
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2.7.2.2. Breidd til aksturs á vegum (11): 

hámark: ......................................................................................................................................................  

lágmark: .....................................................................................................................................................  

2.7.2.3. Hæð til aksturs á vegum (12): 

hámark: ......................................................................................................................................................  

lágmark: .....................................................................................................................................................  

2.7.2.4. Útskögun að framan (13): 

hámark: ......................................................................................................................................................  

lágmark: .....................................................................................................................................................  

2.7.2.5. Útskögun að aftan (14): 

hámark: ......................................................................................................................................................  

lágmark: .....................................................................................................................................................  

2.7.2.6. Fríhæð frá jörð (15): 

hámark: ......................................................................................................................................................  

lágmark: ..................................................................................................................................................... “ 

2. Neðanmálsgrein 15, í fyrirmynd A í I. viðauka verði svohljóðandi: „ISO-staðall 612/-6.8:1978“. 

3. Lið II.C, kafla B, II. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) í inngangsorðum kemur „prófunarskýrsla“ í stað „prófunarblaðs“, 

(gildir aðeins um ensku útgáfuna). 

b) í stað neðanmálsgreinar (*) komi eftirfarandi: 

„(*) Prófunarskýrslurnar skulu vera í samræmi við ákvörðun ráðs OECD C(2008) 128 frá október 2008. Einungis er 
hægt að viðurkenna jafngildi prófunarskýrslna fyrir festingar fyrir öryggisbelti ef þær hafa verið prófaðar. 
Prófunarskýrslur í samræmi við reglurnar sem fylgja ákvörðun ráðs OECD C(2000) 59 eins og þeim var síðast 
breytt með ákvörðun ráðs OECD C(2005) 1 gilda áfram. Frá dagsetningu lögleiðingar þessarar tilskipunar skulu 
nýjar prófunarskýrslur byggðar á nýrri útgáfu reglnanna.“. 

 
 
 
 
 
 
 


