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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2015/504

13.10.2016

2016/EES/57/11

frá 11. mars 2015
um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar
stjórnsýslukröfur um viðurkenningu á og markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað og
skógrækt (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 frá 5. febrúar 2013 um viðurkenningu á og
markaðseftirlit með ökutækjum fyrir landbúnað eða skógrækt (1), einkum 22. gr. (4. mgr.), 24. gr. (4. mgr.), 25. gr. (2., 3.
og 6. mgr.), 27. gr. (1. mgr.), 33. gr. (2. mgr.) 34. gr. (3. mgr.), 35. gr. (4. mgr.), 45. gr. (2. mgr.), 46. gr. (3. mgr.) og 53. gr.
(8. mgr.),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Í þessari reglugerð eru settar fram ítarlegar stjórnsýslukröfur sem varða sniðmát fyrir upplýsingamöppuna og
upplýsingaskjalið; sniðmát fyrir vottorð um aðgang að innbyggðum greiningarkerfum ökutækja og um aðgang
að upplýsingum um viðgerðir og viðhald; sniðmát fyrir samræmisvottorðið; sniðmát fyrir lögboðna merkiplötu
framleiðanda og sniðmát fyrir ESB-gerðarviðurkenningarmerkið; sniðmát fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið
og sniðmát fyrir skrána yfir viðeigandi kröfur eða gerðir sem fylgja ESB-gerðarviðurkenningarvottorðinu;
númerakerfi ESB-gerðarviðurkenningarvottorða; sniðmát fyrir blaðið með niðurstöðunum úr prófunum sem fylgir
ESB-gerðarviðurkenningarvottorðinu; almennar kröfur um snið prófunarskýrslna; skrána yfir hluti og búnað sem
skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa; alla þætti sem tengjast málsmeðferð við veitingu leyfis
til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem skapað getur verulega hættu fyrir rétta virkni mikilvægra
kerfa, sem og sniðmát fyrir vottorð um að setja megi á markað og taka í notkun hluti og búnað sem skapað geta
verulega hættu fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa; númerakerfi fyrir vottorð um að setja megi á markað og taka í
notkun hluti og búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa.

2)

Ólíkt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/37/EB (2) er í reglugerð (ESB) nr. 167/2013 mælt fyrir um heildarreglur
fyrir umsókn um ESB-heildargerðarviðurkenningu fyrir alla flokka ökutækja fyrir landbúnað og skógrækt. Leggja
ætti fram þau stjórnsýslusniðmát sem skal nota í tengslum við ESB-gerðarviðurkenningaraðferðir.

3)

Ný tækni hefur verið tekin í notkun í ökutækjum frá því að mælt var fyrir um þau sniðmát sem eru notuð í tengslum
við gerðarviðurkenningaraðferðir í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/37/EB. Því ætti að aðlaga þau sniðmát
sem eru notuð í tengslum við ESB-gerðarviðurkenningaraðferðirnar.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 85, 28.3.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 138/2016 frá 8. júlí 2016
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 60, 2.3.2013, bls. 1.
(2) 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
(Stjtíð. ESB L 171, 9.7.2003, bls. 1.).
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4)

Innleiða ætti nýtt sniðmát fyrir svokallað upplýsingamöppublað til að gefa til kynna hvaða aðferð framleiðandi hefur
valið þegar hann sækir um gerðarviðurkenningu.

5)

Til að tryggja sjálfstæðum rekstraraðilum sanngjarnan aðgang að viðgerðarupplýsingum ökutækja, þ.m.t. upplýsingum
um innbyggð greiningarkerfi og samspil þeirra við önnur kerfi í ökutækjum verða framleiðendur að veita aðgang að
þeim upplýsingum sem er án mismununar og leggja fyrir viðurkenningaryfirvöldin sannanir fyrir því að þeir fari að
þeirri kröfu. Mæla ætti fyrir um sniðmát fyrir samsvarandi vottorð framleiðanda sem veitir slíka sönnun.

6)

Bjóða ætti upp á þrjú sniðmát fyrir samræmisvottorð sem samsvara gerðarviðurkenningaraðferðum fyrir fullbúin
ökutæki, fullbúin ökutæki í áföngum, og ófullbúin ökutæki.

7)

Til að sýna fram á að dráttarvélar, sem eru gerðarviðurkenndar ásamt vélbúnaði sem er festur á þær, og ökutæki í
flokkum R og S veiti fullnægjandi öryggi skal hluti af þeim skjölum sem mynda tækniskjalið fyrir vélbúnað, sem mælt
er fyrir um í VII. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/42/EB (3), fylgja með í upplýsingamöppunni.
Því til viðbótar skal festa EB-samræmisyfirlýsinguna fyrir áfesta vélbúnaðinn við samræmisvottorð ökutækisins.

8)

Til að einfalda algengasta ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið ætti að þróa nýtt sniðmát eingöngu fyrir ESBheildargerðarviðurkenningu fyrir fullbúna ökutækjagerð, samhliða því að koma upp öðru sniðmáti fyrir ESB-heildar
gerðarviðurkenningarvottorð fyrir aðrar gerðir ökutækja.

9)

Koma ætti upp einu sniðmáti að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði sem gildir fyrir allar tegundir kerfa, til að sameina
og einfalda þau sniðmát sem áður var kveðið á um í aðskildum tilskipunum Sambandsins fyrir hverja tegund kerfis.
Af sömu ástæðum ætti einnig að koma upp einu sniðmáti fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar.

10) Breyta ætti númerakerfi ESB-gerðarviðurkenningarvottorða sem kveðið er á um í tilskipun 2003/37/EB til að
endurspegla hina nýju uppbyggingu gerðanna sem innihalda gerðarviðurkenningarkröfurnar sem votta á samræmi
við.
11) Til að samhæfa framsetninguna á þeim upplýsingum sem mestu máli skipta úr prófun á að farið sé að tæknilegu
kröfunum sem mælt er fyrir um í reglugerð (ESB) nr. 167/2013 og í framseldu gerðunum sem eru samþykktar
samkvæmt þeirri reglugerð ætti að koma upp almennum lágmarkskröfum um snið prófunarskýrslnanna.
12) Í sama skyni ætti tækniþjónustan að nota þau sniðmát fyrir prófunarskýrslur sem sett eru fram í samsvarandi
alþjóðareglum eða EN/ISO-staðli sem leiðbeiningu um ritun prófunarskýrslna um tæknilegar kröfur sem settar eru
fram í framseldu gerðunum sem eru samþykktar samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 167/2013 og byggjast á þeim kröfum
sem mælt er fyrir um í alþjóðareglum eða EN/ISO-stöðlum.
13) Til að takmarka álag á framleiðendur ætti, þegar sótt er um gerðarviðurkenningar samkvæmt reglugerð (ESB) nr.
167/2013, að samþykkja framlagningu á prófunarskýrslum fyrir tiltekna íhluti og aðskildar tæknieiningar sem eru gefnar
út samkvæmt tilskipun 2003/37/EB, tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (4), tilskipun Evrópuþingsins
og ráðsins 97/68/EB (5), reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 595/2009 (6) eða alþjóðareglum sem um getur
í XIII. kafla reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og framseldum gerðum og framkvæmdargerðum sem eru samþykktar
samkvæmt þeirri reglugerð, með því skilyrði að hvorki efnislegu kröfurnar né kröfurnar varðandi prófunaraðferðirnar
hafi breyst frá því að prófunin var gerð.
(3)
()
4

(5)
(6)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/42/EB frá 17. maí 2006 um vélarbúnað og um breytingu á tilskipun 95/16/EB (Stjtíð. ESB L 157, 9.6.2006,
bls. 24).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB frá 5. september 2007 um ramma um viðurkenningu á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra
og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem ætlaðar eru í slík ökutæki (rammatilskipun) (Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB frá 16. desember 1997 um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða aðgerðir gegn losun mengandi
lofttegunda og agna frá brunahreyflum færanlegra véla sem ekki eru notaðar á vegum (Stjtíð. EB L 59, 27.2.1998, bls. 1).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 frá 18. júní 2009 um gerðarviðurkenningu vélknúinna ökutækja og hreyfla með tilliti til losunar
frá þungum ökutækjum (Euro VI) og um aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja og um breytingu á reglugerð (EB) nr. 715/2007 og
tilskipun 2007/46/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 80/1269/EBE, 2005/55/EB og 2005/78/EB (Stjtíð. ESB L 188, 18.7.2009, bls. 1).
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14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem um getur í 1. mgr.
69. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013,

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Efni
Í reglugerð þessari er kveðið á um framkvæmdarráðstafanir þær sem um getur í 68. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013
til að koma á samræmdum skilyrðum fyrir framkvæmd stjórnsýslukrafnanna um viðurkenningu á nýjum ökutækjum til
notkunar í landbúnaði og skógrækt, sem og á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum sem eru hönnuð og byggð fyrir
slík ökutæki og um að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni
mikilvægra kerfa sem nauðsynleg eru öryggi ökutækisins eða vistvænleika þess.

2. gr.
Sniðmát fyrir upplýsingaskjal og upplýsingamöppu
Framleiðendur sem sækja um ESB-gerðarviðurkenningu skulu leggja fram upplýsingaskjalið og upplýsingamöppuna sem
um getur í 1. mgr. 22. gr. og a-lið 2. mgr. 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 á grunni sniðmátsins sem sett er fram í I.
viðauka við þessa reglugerð.

3. gr.
Sniðmát fyrir vottorð framleiðanda um aðgang að innbyggðum greiningarkerfum ökutækja og að upplýsingum
um viðgerðir og viðhald ökutækja
Framleiðendur sem ákvæði 1. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 varða og sem sækja um ESB-gerðarviðurkenningu
skulu afhenda viðurkenningaryfirvaldinu vottorð um aðgang að innbyggðum greiningarkerfum ökutækja og upplýsingum
um viðgerðir og viðhald ökutækja í samræmi við 8. mgr. 53. gr. þeirrar reglugerðar, á grunni sniðmátsins sem sett er fram
í II. viðauka við þessa reglugerð.

4. gr.
Sniðmát fyrir samræmisvottorðið
Framleiðendur skulu gefa út samræmisvottorðið sem um getur í 1. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 í samræmi
við sniðmátin sem sett eru fram í III. viðauka við þessa reglugerð.

5. gr.
Fyrirmyndir að lögboðinni merkiplötu og ESB-gerðarviðurkenningarmerki
Framleiðendur skulu gefa út lögboðnu merkiplötuna og ESB-gerðarviðurkenningarmerkið sem um getur í 1. og 2. mgr. 34.
gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 í samræmi við fyrirmyndirnar sem settar eru fram í IV. viðauka við þessa reglugerð.

6. gr.
Sniðmát fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð
Viðurkenningaryfirvöld skulu gefa út ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið sem um getur í 1. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 167/2013 í samræmi við sniðmátin sem sett eru fram í V. viðauka við þessa reglugerð.
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7. gr.
Númerakerfi fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð
ESB-gerðarviðurkenningarvottorð skulu númeruð í samræmi við VI. viðauka.

8. gr.
Sniðmát fyrir blað með niðurstöðum úr prófunum
Viðurkenningaryfirvöld skulu gefa út blaðið með niðurstöðunum úr prófununum sem um getur í a-lið 3. mgr. 25. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 í samræmi við sniðmátin sem sett eru fram í VII. viðauka við þessa reglugerð.

9. gr.
Snið prófunarskýrslna
1. Snið prófunarskýrslnanna sem um getur í 1. mgr. 27. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 skulu samræmast þeim
almennu kröfum sem settar eru fram í VIII. viðauka við þessa reglugerð.

2. Samþykkja skal framlagningu á fyrirliggjandi prófunarskýrslum fyrir íhluti og aðskildar tæknieiningar, sem eru
gefnar út samkvæmt tilskipun 2003/37/EB, tilskipun 2007/46/EB, tilskipun 97/68/EB, reglugerð (ESB) nr. 595/2009 eða
alþjóðareglum sem um getur í XIII. kafla reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og framseldum gerðum og framkvæmdargerðum
sem eru samþykktar samkvæmt þeirri reglugerð, til gerðarviðurkenningar samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 167/2013, með
því skilyrði að hvorki efnislegu kröfurnar né kröfurnar um prófunaraðferðirnar hafi breyst frá því prófunin var gerð.
Prófunarskýrslur sem uppfylla þessi skilyrði skulu taldar upp í VIII. viðauka við þessa reglugerð.

10. gr.
Skrá yfir hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni nauðsynlegra kerfa
Skráin yfir hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni kerfa sem mikilvæg eru fyrir öryggi ökutækis
eða vistvænleika þess, sem um getur í 2. mgr. 45. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, er sett fram í IX. viðauka við þessa
reglugerð.

11. gr.
Sniðmát fyrir vottorð til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir
rétta virkni mikilvægra kerfa
Samþykkisyfirvöld skulu gefa út vottorðið til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem skapað geta verulega
hættu fyrir rétta virkni kerfa sem mikilvæg eru öryggi ökutækis eða vistvænleika þess, sem um getur í 2. mgr. 46. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, í samræmi við sniðmátið sem sett er fram í X. viðauka við þessa reglugerð.

12. gr.
Númerakerfi fyrir vottorð til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu
fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa
Vottorð til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni kerfa sem
mikilvæg eru öryggi ökutækis eða vistvænleika þess skulu númeruð í samræmi við XI. viðauka.
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13. gr.
Gildistaka og framkvæmd
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Hún kemur til framkvæmda frá og með 1. janúar 2016.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 11. mars 2015.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER
forseti.

_____________
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SKRÁ YFIR VIÐAUKA
Númer viðauka

Heiti viðauka

I

Sniðmát fyrir upplýsingaskjal og upplýsingamöppu

II

Sniðmát fyrir vottorð framleiðanda um aðgang að innbyggðum greiningarkerfum
og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja

III

Sniðmát fyrir samræmisvottorð

IV

Fyrirmyndir að lögboðinni merkiplötu og ESB-gerðarviðurkenningarmerki

V

Sniðmát fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

VI

Númerakerfi fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

VII

Sniðmát fyrir blað með niðurstöðum úr prófunum

VIII

Snið prófunarskýrslna

IX

Skrá yfir hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni nauð
synlegra kerfa

X

Sniðmát fyrir vottorð til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem
skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa

XI

Númerakerfi fyrir vottorð til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem
skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa

Bls.
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I. VIÐAUKI
Sniðmát fyrir upplýsingaskjal og fyrir upplýsingamöppu
Skrá yfir viðbæta
Númer
viðbætis

Heiti viðbætis

Bls.

1

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar
á hreyfli/hreyflahópi (eða gerð ökutækis að því er hana varðar)

2

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð kerfis til að
draga úr hljóðstigi fyrir utan (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

3

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hreyfli/hreyflahópi
sem íhlut/aðskilinni tæknieiningu

4

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu
upplýsingakerfis fyrir ökumenn (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

5

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar á
kerfi ljósa- og ljósmerkjabúnaðar (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

6

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu
rafsegulsamhæfiskerfis (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

7

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar á
kerfi fyrir hljóðmerkjabúnað (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

8

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar
á baksýnisspegli sem kerfis (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

9

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar
á skriðbeltaundirvagnskerfi (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

10

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á rafsegulsamhæfi
rafmagns- eða rafeindaundireininga sem aðskilinna tæknieininga

11

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á þyngdarklossum (e.
ballast masses) sem íhlutum/aðskildum tæknieiningum

12

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hlífðarvirki á
hliðum og/eða að aftan sem íhlut/aðskilinni tæknieiningu

13

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hjólbarða sem íhlut

14

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á véltengi sem íhlut/
aðskilinni tæknieiningu

15

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð hemlakerfis
(eða gerð ökutækis að því er það varðar)

16

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð kerfis til að
draga úr hávaðastigi sem ökumaður verður fyrir (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

á

á

gerð

gerð
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Númer
viðbætis

Heiti viðbætis

17

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð festingakerfis
fyrir öryggisbelti (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

18

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð kerfis til
varnar gegn hættulegum efnum (eða gerð ökutækis að því er það varðar)

19

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á veltivarnarbúnaði
sem aðskilinni tæknieiningu

20

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á fallvarnargrind sem
aðskilinni tæknieiningu

21

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á ökumannssæti sem
íhlut/aðskilinni tæknieiningu

22

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á öryggisbelti sem
íhlut/aðskilinni tæknieiningu

23

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á vörn gegn hlutum
sem smjúga í gegn sem aðskilinni tæknieiningu

24

Yfirlýsing framleiðanda um varnir gegn óheimilum breytingum á aflrás og
hraðatakmörkunarbúnaði

Nr. 57/137

Bls.

A-HLUTI
UPPLÝSINGAMAPPA
1.		 Almennar kröfur
1.1.		

Þegar framleiðandi sækir um ESB-gerðarviðurkenningu fyrir ökutæki, kerfi, íhlut eða aðskilda tæknieiningu
skal hann leggja fram upplýsingamöppu í samræmi við 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og skal hún
innihalda eftirfarandi:
a) efnisyfirlit,
b) upplýsingar um þá gerðarviðurkenningaraðferð sem valin var í samræmi við 1. mgr. 20. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 167/2013, en sniðmát hennar er sett fram í 2. lið (upplýsingamöppublað),
c) upplýsingaskjalið eins og það er sett fram í B-hluta þessa viðauka,
d) öll viðeigandi gögn, teikningar, ljósmyndir og aðrar upplýsingar sem krafist er í upplýsingaskjalinu,
e) vottorð framleiðandans til sönnunar fyrir því að farið sé að kröfum gerðarviðurkenningaryfirvaldsins um
aðgang að upplýsingum úr innbyggðu greiningarkerfi og um viðgerðir og viðhald ökutækja eins og um
getur í 8. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og sett er fram í II. viðauka við þessa reglugerð,
f)

fyrir dráttarvélar sem eru gerðarviðurkenndar með áfestum vélbúnaði og ökutæki í flokkum R og S, skjal
þar sem fram kemur innihald EB-samræmisyfirlýsingarinnar í samræmi við landsákvæði til framkvæmdar
á ákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/42/EB, þó ekki endilega með raðnúmeri og
undirskrift,
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ef viðurkenningaryfirvaldið fer fram á það skal framleiðandi þar að auki leggja fram öll viðeigandi skjöl
sem eru í tækniskjalinu fyrir vélar sem sett er fram í VII. viðauka þeirrar tilskipunar, einkum:
— staðla og aðrar tækniforskriftir sem notaðar eru, með upplýsingum um grunnkröfur um heilsuvernd og
öryggi sem falla undir staðlana,
— allar tækniskýrslur sem skýra frá niðurstöðum úr prófunum sem framleiðandinn hefur framkvæmt eða
látið aðila sem framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans velur framkvæma,
g) allar viðbótarupplýsingar sem viðurkenningaryfirvaldið fer fram á sem hluta af viðurkenningaraðferðinni,
h) yfirlýsingu framleiðanda um varnir gegn óheimilum breytingum á aflrás og hraðatakmörkunarbúnaði
eins og um getur í 17. gr. (b-lið 2. mgr.) reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og í III. viðauka (lið 4.3.2)
við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/208 (7) samkvæmt fyrirmyndinni sem
komið er á með 24. viðbæti við þennan viðauka,
i)

gögn og sannanir til að sýna fram á að breyting eða aftenging búnaðar eða leiðslukerfis í ökutækjum sem
búin eru rafmagns- eða raftæknilegum búnaði sem takmarkar afköst knúningsaflseininga þeirra auki ekki
knúningsafköstin.

1.2.

Umsóknir sem eru lagðar fram á pappír skulu vera í þríriti. Teikningar, ef einhverjar eru, skulu vera í hæfilegum
hlutföllum og nægilega nákvæmar, á blöðum í stærðinni A4 eða brotnar saman í þá stærð. Ljósmyndir, ef
einhverjar eru, skulu einnig vera nægilega nákvæmar.

1.3.

Upplýsingar um afköst flókinna rafrænna stjórnkerfa ökutækja sem eru talin upp í 2. viðbæti við XXIII. viðauka
við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014 (8), skulu lagðar fram.

2.

Sniðmát upplýsingamöppublaðsins.
Upplýsingar
um gerðarviðurkenningaraðferðina sem var valin í samræmi við 1. mgr. 20. gr.
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013
Upplýsingamöppublað
Tilhlýðilega útfyllt útgáfa af þessari yfirlýsingu skal fylgja með í upplýsingamöppunni.
Undirritaður: [ ................................................................ (fullt nafn og staða)]
Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda (4): ....................................................................
Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (4): ................................................
Sækir hér með um gerðarviðurkenningaraðferð:
a) gerðarviðurkenningu í áföngum (1)
b) gerðarviðurkenningu í einum áfanga (1)
c) blandaða gerðarviðurkenningu (1)
Ef aðferð a eða c er valin er lýst yfir að farið sé að kröfum eins og í aðferð b fyrir öll kerfi, alla
íhluti og allar aðskildar tæknieiningar.
Fjölþrepa gerðarviðurkenning valin í samræmi við 5. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013:
já/nei (1)

(7)
(8)

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208 frá 8. desember 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar notkunaröryggi fyrir ökutæki vegna viðurkenningar á ökutækjum fyrir landbúnað og
skógrækt (Stjtíð. ESB L 42, 17.2.2015, bls. 1).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1322/2014 frá 19. september 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur um smíði ökutækja og almennar kröfur vegna viðurkenningar á ökutækjum
fyrir landbúnað og skógrækt (Stjtíð. ESB L 364, 18.12.2014, bls. 1).
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Upplýsingar um eitt eða fleiri ökutæki sem skal fylla út ef umsóknin er um ESB-heildar
gerðarviðurkenningu:
1.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda) (4): ..........................................................................

1.2.

Tegund (2): .........................................................................................................................

1.2.1.

Afbrigði, eitt eða fleiri (2): .................................................................................................

1.2.2.

Útfærsla eða útfærslur (2): .................................................................................................

1.2.3.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ................................................................................................

1.2.4.

Gerðarviðurkenningarnúmer fyrra þreps eða fyrri þrepa (4): .............................................

1.3.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (3): ..........................................................

Umsókn um gerðarviðurkenningu á:
a) fullbúnu ökutæki (1)
b) fullbúnu ökutæki í áföngum (1)
c) ófullbúnu ökutæki (1)
d) ökutæki með fullbúnum og ófullbúnum afbrigðum (1)
e) ökutæki með fullbúnum afbrigðum í áföngum og ófullbúnum afbrigðum (1)
Upplýsingar sem skal færa inn ef umsóknin er um gerðarviðurkenningu á kerfi/íhlut/
aðskilinni tæknieiningu (1):
2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ........................................................................

2.2.

Tegund (5): .........................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ................................................................................................

2.5.2.

Gerðarkóði framleiðanda (eins og hann er settur á hreyfilinn eða annars konar auðkenni):
… (1):
............................................................................................................................................

2.8.

Sýndarprófun og/eða sjálfsprófun (1)

2.8.1.

Yfirlitsskrá yfir sýndar- og/eða sjálfsprófuð kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar skv.
4. mgr. 27. gr. og 60. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013:
Yfirlitstafla fyrir sýndar- og/eða sjálfsprófanir
Tilvísun í
framselda gerð

2.8.2.

Viðauki nr.

Krafa

Takmarkanir/
athugasemdir

Nákvæmri skýrslu um fullgildingu sýndar- og/eða sjálfsprófunar bætt við: já/nei (1)

Staður: …Dags: …
Undirskrift: …

Nafn og staða innan fyrirtækisins: …

Skýringar tengdar upplýsingamöppublaðinu
(Neðanmálsgreinamerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á upplýsingamöppublaðinu)
(1) Strikið yfir ef það á ekki við.
(2) Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð. Nota má töfluna sem sýnd er í lið 2.2 í B-hluta I. viðauka við þessa
reglugerð til að auðkenna afbrigði og útfærslur.
(3) Flokkað skv. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og skal kóðinn tilgreindur, t.d. „T4.3a“ fyrir dráttarvél með lítilli
fríhæð og 40 km/klst. eða minni hámarkshönnunarhraða.
(4) Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu skal gefa þessar upplýsingar fyrir hvert þrep.
(5) Fyrir hreyfla skal gefa upp upplýsingar um gerð hreyfils eða gerð hreyflahóps, eftir því sem við á.
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B-HLUTI
UPPLÝSINGASKJAL

1.

ALMENNAR KRÖFUR

1.1.

Upplýsingaskjalið skal bera tilvísunarnúmer sem umsækjandi ákveður.

1.2.

Ef breyting hefur orðið á einstökum atriðum sem koma fram í upplýsingaskjalinu fyrir gerðarviðurkenningu
ökutækis skal framleiðandi senda endurskoðaðar blaðsíður til viðurkenningaryfirvaldsins sem sýna greinilega í
hverju breytingin er fólgin og dagsetningu endurútgáfu.

2.

GERÐARVIÐURKENNING ÖKUTÆKJA

2.1.

Eftirfarandi skal koma fram í öllum upplýsingaskjölum:
— taflan í lið 2.2 til að auðkenna útfærslur og afbrigði ökutækisins sem ætlunin er að fá gerðarviðurkenningu
fyrir,
— skrá yfir hluti sem tengjast (undir-)flokkinum og tæknilegum eiginleikum ökutækisins sem innihaldið er
fengið úr, og skal nota númerakerfi heildarskrárinnar í 5. lið.

2.2.

Tafla sem sýnir samsetningar á færslunum í 3. lið innan mismunandi útfærslna og afbrigða af gerð ökutækis

Tafla yfir afbrigði og útfærslur
Liður nr.

Allar

Útfærsla 1

Útfærsla 2

Útfærsla 3

Útfærsla n

2.2.1.

Setja skal saman sérstaka töflu fyrir hvert afbrigði gerðarinnar.

2.2.2.

Færslur án takmarkana að því er varðar samsetningu þeirra innan afbrigðis skal færa í dálkinn með yfirskriftinni
„Allar“.

2.2.3.

Framangreindar upplýsingar má setja fram með öðru sniði eða sameina upplýsingunum sem settar eru fram í 5.
lið.

2.3.

Heiti gerða, afbrigða og útfærslna

2.3.1.

Framleiðandinn skal úthluta hverri gerð, hverju afbrigði og hverri útfærslu ökutækis alstafakóða sem
samanstendur af rómverskum stöfum og/eða arabískum tölustöfum, sem einnig skal gefa upp í samræmisvottorði
(sjá III. viðauka) viðkomandi ökutækis.
Heimilt er að nota sviga og bandstrik ef þau koma ekki í staðinn fyrir bókstaf eða tölustaf.

2.3.2.

Heildarkóðinn skal tilgreina eftirfarandi: Gerð-afbrigði-útfærslu (e. Type-Variant-Version, skammstafað TVV).

2.3.3.

TVV-kóðinn skal með skýrum og ótvíræðum hætti auðkenna einstaka samsetningu tæknilegra eiginleika með
tilliti til þeirra viðmiðana sem skilgreindar eru í B-hluta þessa viðauka.

2.3.4.

Sami framleiðandi má nota sama kóðann til að auðkenna gerð ökutækis þegar það fellur undir tvo eða fleiri
flokka.

2.3.5.

Sami framleiðandi skal ekki nota sama kóðann til að auðkenna gerð ökutækis fyrir fleiri en eina
gerðarviðurkenningu innan sama flokks ökutækja.

2.3.6.

Fjöldi rittákna í TVV-kóða

2.3.6.1. Fjöldi rittákna skal ekki vera meiri en:
a) 15 fyrir kóða ökutækjagerðarinnar,
b) 25 fyrir kóða hvers afbrigðis,
c) 35 fyrir kóða hverrar útfærslu.
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2.3.6.2. Í heild skal TVV-alstafakóðinn ekki samanstanda af fleiri en 75 rittáknum.
2.3.6.3. Ef TVV-kóðinn er notaður í heild sinni skal vera bil á milli gerðar, afbrigðis og útfærslu.
Dæmi um TVV-kóða: 159AF[…bil]0054[…bil]977K(BE).
3.

GERÐARVIÐURKENNING KERFA, ÍHLUTA OG AÐSKILINNA TÆKNIEININGA

3.1.

Fyrir kerfi, íhlut eða aðskilda tæknieiningu sem talin er upp í töflu 1-1 skal framleiðandinn fylla út viðeigandi
viðbæti við þennan viðauka.
Auk viðaukanna sem um getur í töflu 1-1 skulu kerfin, íhlutirnir og aðskildu tæknieiningarnar uppfylla
eftirfarandi kröfur:
a) fyrirkomulag gerðarviðurkenningaraðferða (III. viðauki við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 1322/2014)
b) framleiðslusamræmi (IV. viðauki við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014)
c) aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis (V. viðauki við framselda reglugerð fram
kvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014)
Tafla 1-1
Skrá yfir kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem kunna að falla undir ESB-gerðarviðurkenningu
SKRÁ I — Kröfur um vistvænleika og afköst knúningseiningar

Viðbætir

Kerfi eða íhlutur/aðskilin tæknieining

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2015/96 (1)
Númer viðauka

1

Kerfi: uppsetning hreyfils/hóps hreyfla

II

2

Kerfi: ytra hljóðstig

III

3

Íhlutur/aðskilin tæknieining: hreyfill/
hópur hreyfla

Eins og honum var
breytt með og/eða á
framkvæmdarstigi

I

SKRÁ II — Kröfur um notkunaröryggi ökutækis

Viðbætir

Kerfi eða íhlutur/aðskilin tæknieining

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2015/208
Númer viðauka

4

Kerfi: upplýsingar fyrir ökumann

X

5

Kerfi: uppsetning ljósa- og
ljósmerkjabúnaðar

XII

6

Kerfi: rafsegulsamhæfi

XV

12

Kerfi: uppsetning hljóðmerkjabúnaðar

XVI

9

Kerfi: uppsetning baksýnisspegla

8

Kerfi: uppsetning skriðbeltaundirvagns

IX
XXXIII

Eins og honum var
breytt með og/eða á
framkvæmdarstigi
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Viðbætir

Kerfi eða íhlutur/aðskilin tæknieining

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2015/208
Númer viðauka

10

Aðskilin tæknieining: rafsegulsamhæfi
rafmagns-/rafeindaundireininga

11

Íhlutur/aðskilin tæknieining:
þyngdarklossar

XXIII

12

Íhlutur/aðskilin tæknieining: hlífðarvirki
á hliðum og/eða að aftan

XXVI

13

Íhlutur: hjólbarði

XXX

14

Íhlutur/aðskilin tæknieining: véltengi
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Eins og honum var
breytt með og/eða á
framkvæmdarstigi

XV

XXXIV

SKRÁ III — Kröfur um hemlun ökutækis

Viðbætir

15

Kerfi eða íhlutur/aðskilin tæknieining

Kerfi: hemlar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2015/68 (2)
Númer viðauka

Eins og honum var
breytt með og/eða á
framkvæmdarstigi

II

SKRÁ IV — Smíði ökutækis og almennar gerðarviðurkenningarkröfur

(1)
(2)

Framkvæmdarreglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 1322/2014
Númer viðauka

Viðbætir

Kerfi eða íhlutur/aðskilin tæknieining

17

Kerfi: hávaðastig sem ökumaður verður
fyrir

18

Kerfi: festingar fyrir öryggisbelti

XVIII

19

Kerfi: vörn gegn hættulegum efnum

XXIX

20

Aðskilin tæknieining:
veltivarnarbúnaður

21

Aðskilin tæknieining: fallvarnargrind

22

Íhlutur/aðskilin tæknieining:
ökumannssæti

XIV

23

Íhlutur/aðskilin tæknieining:
öryggisbelti

XIX

24

Aðskilin tæknieining: vörn gegn hlutum
sem smjúga í gegn

XX

Eins og honum var
breytt með og/eða á
framkvæmdarstigi

XIII

VI/VII/VIII/IX/X

XI

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/96 frá 1. október 2014 um viðbætur við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur um vistvænleika og afköst knúningseiningar
ökutækja fyrir landbúnað og skógrækt (Stjtíð. ESB L 16, 23.1.2015, bls. 1).
Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/68 frá 15. október 2014 um viðbætur við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 167/2013 að því er varðar kröfur um hemlun ökutækja vegna viðurkenningar á
ökutækjum fyrir landbúnað og skógrækt (Stjtíð. EB L 17, 23.1.2015, bls. 1).
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4.

NÚMER GERÐARVIÐURKENNINGA EÐA PRÓFUNARSKÝRSLNA FYRIR VIÐEIGANDI ATRIÐI

4.1.

Framleiðandinn skal leggja fram þær upplýsingar sem krafist er í töflu 1-2 að því er varðar viðeigandi atriði
fyrir ökutækið sem sett eru fram í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 167/2013. Allar viðeigandi viðurkenningar
og prófunarskýrslur (ef til eru) skulu fylgja með fyrir hvert atriði. Hins vegar er óþarft að gefa upplýsingar um
kerfi, íhluti eða aðskildar tæknieiningar að því gefnu að þær komi fram á samsvarandi viðurkenningarvottorði.
Tafla 1-2
Gerðarviðurkenningarnúmer og samantekt prófunarskýrslu

Númer liðar og
viðfangsefni
hans

Gerðarviður
kenningarnúmer eða
prófunarskýrslu
númer (***)

Útgáfudagur
gerðarviður
kenningar eða
rýmkunar hennar
eða prófunar
skýrslunnar

Aðildarríki eða
samningsaðili (*)
sem gefur út gerðar
viðurkenninguna (**)
eða tækniþjónusta sem
gefur út prófunar
skýrsluna (***)

Tilvísun í stjórn
sýslufyrirmælin og
nýjustu breytingu
á þeim

Afbrigði/
útfærsla eða
útfærslur

t.d. „36
veltivarnar
búnaður
(belti)“

(*)
Samningsaðilar að endurskoðaða samningnum frá 1958.
(**) Komi fram hér ef ekki er hægt að sjá það á gerðarviðurkenningarnúmerinu.
(***) Viðurkenningaryfirvaldið skal fylla út þær tilvísanir í prófunarskýrslunum sem unnar eru í samræmi við stjórnvalds
fyrirmæli og ekkert ESB-gerðarviðurkenningarvottorð er tiltækt fyrir.

Undirskrift: .........................................................................................................................................................
Staða innan fyrirtækis: .......................................................................................................................................
Dagsetning: ........................................................................................................................................................
4.2.

Að því er varðar þau viðfangsefni sem um getur í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 167/2013 sem hafa
fengið viðurkenningu samkvæmt tilskipun 97/68/EB, reglugerð (EB) nr. 595/2009 eða reglugerðum
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu sem um getur í 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013
(UNECE-viðurkenningar) eða byggjast á fullgerðum prófunarskýrslum sem eru gefnar út á grunni staðlaðra
reglna Efnahags- og framfarastofnunarinnar í stað prófunarskýrslna sem eru gerðar samkvæmt þeirri reglugerð
og framseldum gerðum sem eru samþykktar samkvæmt henni, þá skal framleiðandinn einungis veita þær
upplýsingar sem krafist er í 5. lið ef þær eru ekki þegar veittar í samsvarandi viðurkenningarvottorði og/eða
prófunarskýrslu. Aftur á móti skal í öllum tilvikum veita þær upplýsingar sem um getur í samræmisvottorðinu
(III. viðauki við þessa reglugerð).

5.

GAGNAFÆRSLUR Í UPPLÝSINGASKJALINU
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

1.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM ÖKUTÆKI

1.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda) (18): ...........................................................................

1.2.

Gerð (17): ..................................................................................................................................

1.2.1.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): .......................................................................................................

1.2.2.

Útfærsla eða útfærslur (17): .......................................................................................................

1.2.3.

Verslunarheiti (ef til er(u)): .......................................................................................................

1.2.4.

Gerðarviðurkenningarnúmer fyrra þreps eða fyrri þrepa (3) (18): .............................................

1.3.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): ..........................................................

1.4.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda (18): .............................................................

1.4.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ................
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1.4.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ...................................

1.5.

Lögboðin merkiplata eða -plötur framleiðanda

1.5.1.

Staðsetning lögboðinnar merkiplötu framleiðanda (18): ...........................................................

1.5.2.

Áfestingaraðferð (18): ................................................................................................................

1.5.3.

Ljósmyndir og/eða teikningar af lögboðinni merkiplötu (fullgert sýnishorn ásamt stærðum)
(18): ............................................................................................................................................

1.6.

Verksmiðjunúmer ökutækis

1.6.1.

Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis á undirvagni: ...........................................................

1.6.2.

Ljósmyndir og/eða teikningar af staðsetningum verksmiðjunúmers ökutækis (fullgert sýnis
horn ásamt stærðum): ...............................................................................................................

1.6.1.1.

Verksmiðjunúmer ökutækis fyrir gerðina byrjar á: ..................................................................

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNI
EININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ..........................................................................

2.2.

Gerð (49): ..................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): .......................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .........................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): .....................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir
íhluti og aðskildar tæknieiningar (19): ......................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ...................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar- eða framleiðsluverksmiðja: ................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ...................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar, ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ...................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): .......................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): .......................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): .......................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): ................................................................

2.5.

Aðrar almennar upplýsingar um hreyfla

2.5.1.

Gerðarviðurkenning fyrir: hreyfil/hreyflahóp (4): .....................................................................

2.5.2.

Gerðarkóði framleiðanda (eins og hann er settur á hreyfilinn eða annars konar auðkenni):

2.5.3.

Verslunarheiti stofnhreyfils og (ef við á) hóps hreyfla: .................................... .......................

2.5.4.

Viðbótarmerkingar fyrir hreyfla

2.5.4.1.

Staðsetning, kóðun og aðferð við að festa kenninúmer hreyfilsins á: .....................................

2.5.4.2.

Ljósmyndir og/eða teikningar af staðsetningu kenninúmers hreyfils (fullgert sýnishorn ásamt
stærðum): ..................................................................................................................................
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3.

ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

3.1.

Ljósmyndir eða teikningar af dæmigerðri útfærslu ökutækisins: .............................................

3.2.

Stærðarkvarði og málsett teikning af fullbúnu ökutæki: ..........................................................

3.3.

Ökutæki í flokkum T og C:

3.3.1.

Fjöldi ása og hjóla: ...................................................................................................................

3.3.2.

Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum (23): .............................................................

3.3.3.

Fjöldi og staðsetning stýriása (23): ............................................................................................

3.3.4.

Fjöldi og staðsetning aflása (23): ...............................................................................................

3.3.5.

Fjöldi og staðsetning hemlaðra ása (23): ...................................................................................

3.4.

Ökutæki í flokki C:

3.4.1.

Samsetning skriðbeltaundirvagns: skriðbeltasamstæða að framan/skriðbeltasamstæða að
aftan/skriðbeltasamstæða að framan og skriðbeltasamstæða að aftan/samfelld skriðbelti á
báðum hliðum ökutækisins (4)

3.4.2.

Fjöldi og staðsetning aflknúinna skriðbeltasamstæðna (22): .....................................................

3.4.3.

Fjöldi og staðsetning hemlaðra skriðbeltasamstæðna (22): .......................................................

3.4.4.

Stýring ökutækja í flokki C

3.4.4.1.

Stýring með því að breyta hraða milli vinstri og hægri skriðbelta: já/nei/á ekki við (4)

3.4.4.2.

Stýring með því að snúa tveimur gagnstæðum skriðbeltum eða öllum fjórum skriðbeltum: já/
nei/á ekki við (4)

3.4.4.3.

Liðtengd stýring fremri og aftari hluta ökutækisins um miðlægan lóðréttan ás: já/nei/á ekki
við (4)

3.4.4.4.

Liðtengd stýring fremri og aftari hluta ökutækisins um miðlægan lóðréttan ás og með því að
breyta stefnu hjólanna á ás með hjólum: já/nei/á ekki við (4)

3.4.5.

Meðalþrýstingur í snertingu við jörð: … MPa

3.5.

Undirvagn

3.5.1.

Heildarteikning af undirvagni: .................................................................................................

3.5.2.

Gerð undirvagns fyrir ökutæki í flokkum T og C: miðbiti/miðrör/grind/liðskiptur/undirvagn
með langbitum/annað (4) (tilgreinið nánar ef annað er valið:................................................. )

3.5.3.

Gerð undirvagns fyrir ökutæki í flokkum R og S: dráttarbeisli/hengivagnsbeisli/miðlægur ás/
annað (4) (tilgreinið nánar ef annað er valið:.......................................................................... )

3.6.

Efni í yfirbyggingu: ..................................................................................................................

3.7.

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

3.8.

Staðsetning stýrishjóls: vinstri/hægri/miðja (4): .......................................................................

3.9.

Ökutækið er útbúið til aksturs í hægri/vinstri handar umferð (4) og í löndum sem nota
metrakerfið/metrakerfið og breska mælieiningakerfið á hraðamælinum (4):

3.10.

Ökutæki í flokki T eða C, búin til notkunar í skógrækt: já/nei (4)

3.11.

Ökutæki í flokki T eða C, búin til varnar gegn hættulegum efnum: já/nei (4)

Nr. 57/145

Nr. 57/146

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

13.10.2016

3.12.

Hemlakerfi ökutækja í flokkum R og S: án hemla/ýtihemlun/samtengt hemlakerfi/hálf
samtengt hemlakerfi/vökvahemlun/lofthemlun (4)

4.

MASSAR OG MÁL
(í kg og mm) (Sjá teikningar þar sem við á)

Hjóla
sam
setn
ing nr.

1

2

…

4.1.

Massamörk ökutækis (heildarmál)

4.1.1.

Massi án hleðslu

4.1.1.1.

Massi/massar án hleðslu, tilbúið til aksturs (13):

4.1.1.1.1.

Hámark: … kg (30)

4.1.1.1.2.

Lágmark: … kg (30)

4.1.1.1.3.

Dreifing massans/massanna á ásana: … kg

4.1.1.1.4.

Tilgreinið lóðrétt álag á tengipunktinn (S) ef um er að ræða ökutæki í flokki R eða S með
hengivagnsbeisli eða miðlægan ás: … kg

4.1.2.

Hámarksmassi/-massar eins og þeir eru gefnir upp af framleiðanda

4.1.2.1.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækisins með hleðslu (13): … kg

4.1.2.1.1

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi eða -massar á hvern ás: Ás 1 … kg Ás 2 … kg Ás …:…
kg

4.1.2.1.2.

Tilgreinið lóðrétt álag á tengipunktinn (S) ef um er að ræða ökutæki í flokki R eða S með
hengivagnsbeisli eða miðlægan ás: … kg

4.1.2.1.3.

Takmarkanir á dreifingu þessa massa/þessara massa á ásana (tilgreinið lágmarksmörk í
hundraðshlutum á framás og afturás): … %

4.1.2.2.

Massi/massar og hjólbarðar

Ás nr.

Hjólbarðastærð,
þ.m.t. burðar
stuðull og tákn
fyrir hraðaflokk

Snúnings
Stærð Af
radíus (1)
felgu stæði
[mm]

Hleðsla
á hvern
hjólbarða
[kg]

Leyfilegur
hámarks
massi á
hvern ás
[kg] (*)

Leyfilegur
lágmarks
massi
ökutækis
[kg] (*)

Loftþrýst
ingur í hjól

Leyfilegt,
börðum [kPa]
lóðrétt
(***)
hámarksálag á
tengipunktinn
[kg] (*) (**) Notkun Notkun

á
utan
vegum vega

1

…

…

…

…

…

…

…

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1

…

…

…

…

…

…

…

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1

…

…

…

…

…

…

…
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Hjóla
sam
setn
ing nr.

Ás nr.

Hjólbarðastærð,
þ.m.t. burðar
stuðull og tákn
fyrir hraðaflokk

Snúnings
Stærð Af
radíus (1)
felgu stæði
[mm]

Hleðsla
á hvern
hjólbarða
[kg]

Leyfilegur
hámarks
massi á
hvern ás
[kg] (*)

Leyfilegur
lágmarks
massi
ökutækis
[kg] (*)
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Loftþrýst
ingur í hjól

Leyfilegt,
börðum [kPa]
lóðrétt
(***)
hámarksálag á
tengipunktinn
[kg] (*) (**) Notkun Notkun

á
utan
vegum vega

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

(*)
(**)

Samkvæmt hjólbarðaforskrift.
Álag flutt yfir á viðmiðunarmiðju tengis í kyrrstöðu, sama hver tengibúnaðurinn er; ef leyfilegt lóðrétt hámarksálag á tengipunktinn
miðað við tengibúnað er gefið upp í þessari töflu skal bæta við töfluna hægra megin og tilgreina tengibúnaðinn í yfirskrift dálksins;
fyrir ökutæki í flokki R eða S varðar þessi dálkur aftari tengitæki ef þau eru til staðar.
(***) Samkvæmt meðmælum framleiðanda.

Massi eða massar og skriðbeltaundirvagn

Skriðbeltasamstæða nr.

4.1.2.3.

Mál belta

Lengd
[mm]

Breidd
[mm]

Meðal
þrýst
ingur í
snert
ingu
við jörð
[kPa]

Hámarks
hleðsla á
hvert belta
kefli [kg] (*)

Leyfilegur
hámarksmassi
á hverja
samstæðu
skriðbelta
[kg](*)

Leyfilegur
hámarksmassi
ökutækis [kg]
(*)

Leyfilegt,
lóðrétt
hámarksálag á
tengipunktinn
[kg](*)(**)

1

…

…

…

…

…

…

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

(*) Samkvæmt forskrift fyrir beltakefli.
(**) Álag flutt til viðmiðunarmiðju tengis í kyrrstöðu, sama hver tengibúnaðurinn er; ef leyfilegt lóðrétt
hámarksálag á tengipunktinn miðað við tengibúnað er gefið upp í þessari töflu skal bæta við töfluna
hægra megin og tilgreina tengibúnaðinn í yfirskrift dálksins.

4.1.2.4.

Farmþungi (13): … kg

4.1.3.

Tæknilega leyfilegur dráttarmassi eða -massar fyrir ökutæki í flokki T eða C fyrir hverja
samsetningu á undirvagni/hemlun ökutækis í flokki R eða S (fyrir ökutæki í flokkum R og S
skal gefa upp leyfilegt hámarksálag á aftari tengipunktinn):

Ökutæki í flokki R eða S

Dráttarbeisli

Hengivagnsbeisli

Miðlægur ás

Óhemlaður

… kg

… kg

… kg

Með ýtihemlun

… kg

… kg

… kg

Hemill
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Ökutæki í flokki R eða S
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Dráttarbeisli

Hengivagnsbeisli

Miðlægur ás

Með samtengdu eða hálfsam
tengdu hemlakerfi

… kg

… kg

… kg

Með vökva- eða lofthemlun

… kg

… kg

… kg

Hemill

4.1.4.

Tæknilega leyfilegur heildarmassi eða -massar samsetningar af dráttarvél (ökutæki í flokki T
eða C) og eftirvagni (ökutæki í flokki R eða S) fyrir hverja samsetningu á undirvagni/hemlun
ökutækisins í flokki R eða S:

Ökutæki í flokki R og S

Dráttarbeisli

Hengivagnsbeisli

Miðlægur ás

Óhemlaður

… kg

… kg

… kg

Með ýtihemlun

… kg

… kg

… kg

Með samtengdu eða hálfsam
tengdu hemlakerfi

… kg

… kg

… kg

Með vökva- eða lofthemlun

… kg

… kg

… kg

Hemill

4.1.5.

Leyfilegt lóðrétt hámarksálag á tengipunktinn (án tillits til hjólbarða og tengibúnaðar að
aftan):

4.1.5.1.

fyrir ökutækið í flokkum T og C: … kg

4.1.5.2.

fyrir ökutækið í flokkum R og S: … kg

4.1.5.3.

Hámarksmassi samsetningarinnar miðað við óhemlaðan hámarksmassa: … kg

4.2.

Stærðarmörk ökutækis (heildarmál)

4.2.1.

Fyrir ófullbúin ökutæki

4.2.1.1.

Lengd (31):

4.2.1.1.1.

Leyfileg hámarkslengd ökutækis sem er fullbúið í áföngum: … mm

4.2.1.1.2.

Leyfileg lágmarkslengd ökutækis sem er fullbúið í áföngum: … mm

4.2.1.2.

Breidd (32):

4.2.1.2.1.

Leyfileg hámarksbreidd ökutækis sem er fullbúið í áföngum: … mm

4.2.1.2.2.

Leyfileg lágmarksbreidd ökutækis sem er fullbúið í áföngum: … mm

4.2.1.3.

Hæð (ökutæki tilbúið til aksturs) (33): … mm

4.2.1.4.

Útskögun að framan (34): … mm

4.2.1.4.1.

Ökutæki í flokkum T og C: flái að framan: …… gráður

4.2.1.5.

Ökutæki í flokkum T og C: útskögun að aftan (35): … mm

4.2.1.5.1.

Ökutæki í flokkum T og C: flái að aftan: …… gráður

4.2.1.5.2.

Leyfileg lágmarks- og hámarksútskögun tengipunktsins (35) (46): … mm

4.2.1.6.

Ökutæki í flokkum T og C: fríhæð frá jörð (36):

4.2.1.6.1.

Milli ása: … mm
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4.2.1.6.2.

Undir framási eða framásum: … mm

4.2.1.6.3.

Undir afturási eða afturásum: … mm

4.2.1.7.

Ysta leyfilega staðsetning þyngdarpunkts ökutækis sem er fullbúið í áföngum: … mm

4.2.1.7.1.

Fyrir ökutæki í flokkum T og C, ystu leyfileg staðsetningarmörk þyngdarpunkts yfirbyggingar
og/eða innréttinga og/eða búnaðar og/eða farms: … mm

4.2.2.

Fyrir fullbúin ökutæki/ökutæki sem eru fullbúin í áföngum (4)

4.2.2.1.

Heildarstærð ökutækisins, að véltengi meðtöldu:

4.2.2.1.1.

Lengd til aksturs á vegum (31):

4.2.2.1.1.1.

Hámark: … mm

4.2.2.1.1.2.

Lágmark: … mm

4.2.2.1.2.

Breidd til aksturs á vegum (32):

4.2.2.1.2.1.

Hámark: … mm

4.2.2.1.2.2.

Lágmark: … mm

4.2.2.1.3.

Hæð til aksturs á vegum (33) (47)

4.2.2.1.3.1.

Hámark: … mm

4.2.2.1.3.2.

Lágmark: … mm

4.2.2.2.

Útskögun að framan (34) (48)

4.2.2.2.1.

Hámark: … mm

4.2.2.2.2.

Lágmark: … mm

4.2.2.3.

Útskögun að aftan (35)

4.2.2.3.1.

Hámark: … mm

4.2.2.3.2.

Lágmark: … mm

4.2.2.4.

Fríhæð frá jörð (36):

4.2.2.4.1.

Hámark: … mm

4.2.2.4.2.

Lágmark: … mm

4.2.2.5.

Hjólhaf (37): … mm

4.2.2.6.

Fjarlægð eða fjarlægðir milli samliggjandi ása 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm, o.s.frv.

4.2.2.7.

Fyrir ökutæki í flokkum R og S með hengivagnsbeisli og miðlægan ás:

4.2.2.7.1.

Fjarlægð milli tengipunktsins og fyrsta ássins: … mm

4.2.2.7.2.

Fjarlægð milli tengipunktsins og síðasta ássins: … mm

4.2.2.8.

Hámarks- og lágmarkssporvídd hvers áss (mælt á milli samhverfuplana einfaldra eða
tvöfaldra hjóla eða þriggja samhliða hjóla til almennrar notkunar) (sem framleiðandinn skal
gefa upp) (38):

4.2.2.8.1.

Hámark: Ás 1 … mm Ás 2 … mm Ás …:… mm

4.2.2.8.2.

Lágmark: Ás 1 … mm Ás 2 … mm Ás …:… mm
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4.2.2.9.

Staðsetning þyngdarmiðju ökutækis í stefnu þess gegnum lengdar-, breiddar- og hæðar
miðjuplan: .................................................................................................................................

4.2.2.9.1.

Hæð þyngdarmiðju, mæld að jörðu, með þeim hjólbörðum sem venjulega eru notaðir undir
ökutækið, fyrir ökutæki í flokkum T2, T4.1, T4.3 og í flokkum C2, C4.1 og C4.3: … mm

4.2.2.9.1.1.

Tilgreina skal hlutfallið milli færslu 4.2.2.9.1 og meðaltals lágmarkssporvíddar fyrir hvern ás
ökutækja í flokkum T2 og C2: Ás 1 … Ás 2 … Ás …:…

4.2.2.9.1.2.

Tilgreina skal hlutfallið milli færslu 4.2.2.9.1 og meðaltals lágmarkssporvíddar fyrir alla ása
ökutækja í flokkum T4.1 og C4.1 : ...........................................................................................

5.

ALMENNIR EIGINLEIKAR AFLRÁSA

5.1.

Hámarkshraði ökutækis

5.1.1.

Hámarkshraði ökutækis fram á við

5.1.1.1.

Yfirlýstur hámarkshönnunarhraði ökutækis: … km/klst.

5.1.1.2.

Reiknaður hámarkshönnunarhraði ökutækis í hæsta gír (sýnið þætti sem notaðir eru við
útreikning) (41): … km/klst.

5.1.1.3.

Mældur hámarkshraði ökutækis: … km/klst. (41)

5.1.2.

Hámarkshraði ökutækis aftur á bak (54)

5.1.2.1.

Yfirlýstur hámarkshönnunarhraði ökutækis aftur á bak: … km/klst.

5.1.2.2.

Mældur hámarkshraði ökutækis aftur á bak (41): … km/klst.

5.2.

Nettónafnafl hreyfils: … kW, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.3.

Hámarksnettóafl hreyfils: … kW, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.4.

Hámarkssnúningsvægi hreyfils: … Nm, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð
efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010,
bls. 280))

5.5.

Eldsneytistegund (9): ................................................................................................................

5.6.

Raunveruleg hreyfing aflhjóla fram á við sem samsvarar einum heilum snúningi hjólsins: ....

B.

UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG KNÚNINGSAFL

6.

GRUNDVALLAREINKENNI STOFNHREYFILSINS/HREYFILSINS (4)

6.1.

Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis (4)

6.2.

Borvídd (12): ... mm

6.3.

Slag (12): … mm

6.4.

Fjöldi … og fyrirkomulag (26) … strokka

6.5.

Slagrými hreyfils: … cm3

6.6.

Nafnhraði: .................................................................................................................................

6.7.

Snúningshraði hreyfils við mesta snúningsvægi: .....................................................................

6.8.

Rúmmálsþjöppunarhlutfall (7): .................................................................................................

6.9.

Lýsing á brennslukerfi: .............................................................................................................
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6.10.

Teikningar af brunahólfi og stimpilkolli: ..................................................................................
...................................................................................................................................................

6.11.

Lágmarksþversniðsflatarmál inn- og úttaksrása: ......................................................................

6.12.

Kælikerfi

6.12.1.

Vökvi

6.12.1.1.

Tegund vökva: ..........................................................................................................................

6.12.1.2.

Hringrásardælur: já/nei (4)

6.12.1.2.1.

Einkenni eða tegund(-ir) og gerð(-ir) (ef við á) hringrásardæla: ..............................................

6.12.1.2.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): ..........................................................................................

6.12.2.

Loft

6.12.2.1.

Blásari: já/nei (4)

6.12.2.1.1.

Eiginleikar blásarans: ...............................................................................................................

6.12.2.1.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): ..........................................................................................

6.13.

Hitastig sem framleiðandi heimilar

6.13.1.

Vökvakæling: hámarkshiti við úttak: … K

6.13.2.

Loftkæling: viðmiðunarpunktur ...............................................................................................

6.13.2.1.

Hámarkshiti við viðmiðunarpunkt: … K

6.13.3.

Hámarkshiti hleðsluloftsúttaks við úttak millikælis (ef við á): … K

6.13.4.

Hámarkshiti útblásturs við þann punkt í útblástursröri eða -rörum sem er við ytri kraga
útblástursgreinar eða -greina: … K

6.13.5.

Hitastig smurolíu:

6.14.

Forþjappa

6.14.1.

Forþjappa: já/nei (4)

6.14.2.

Tegund: .....................................................................................................................................

6.14.3.

Gerð: .........................................................................................................................................

6.14.4.

Lýsing á kerfinu (t.d. hámarksþjöppunarálagi, úttaksventli, ef við á): ....................................

6.14.5.

Millikælir: já/nei (4)

6.15.

Inntakskerfi: leyfilegur hámarksundirþrýstingur í inntaki við nafnhraða hreyfils og við 100%
álag: ……… kPa

6.16.

Útblásturskerfi: leyfilegur hámarksbakþrýstingur útblásturs við nafnhraða hreyfils og við
100% álag: ……… kPa

6.17.

Ráðstafanir til loftmengunarvarna

6.17.1.

Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (4)

6.17.2.

Viðbótarmengunarvarnarbúnaður (ef einhver):

6.17.2.1.

Hvarfakútur: já/nei (4)

6.17.2.1.1.

Tegund: .....................................................................................................................................

6.17.2.1.2.

Gerð: .........................................................................................................................................

6.17.2.1.3.

Fjöldi hvarfakúta og eininga: ...................................................................................................

lágmark: …… K, hámark: … K
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6.17.2.1.4.

Stærð og rúmtak hvarfakúts eða -kúta: .....................................................................................

6.17.2.1.5.

Gerð hvörfunar: ........................................................................................................................

6.17.2.1.6.

Heildarmagn góðmálma: ..........................................................................................................

6.17.2.1.7.

Hlutfallslegur styrkur: ..............................................................................................................

6.17.2.1.8.

Undirstöðuefni (bygging og efni): ............................................................................................

6.17.2.1.9.

Þéttleiki hólfa: ..........................................................................................................................

6.17.2.1.10.

Gerð húss utan um hvarfakút/-kúta: .........................................................................................

6.17.2.1.11.

Staðsetning hvarfakúts/-kúta (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): .........

6.17.2.1.12.

Venjulegt vinnusvið: … K

6.17.2.1.13.

Virkt efni, sem er sjálfbrjótandi (ef við á): ...............................................................................

6.17.2.1.13.1.

Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar: ...........................................

6.17.2.1.13.2.

Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis: .................................................................................

6.17.2.1.13.3.

Alþjóðlegur staðall (ef við á): ..................................................................................................

6.17.2.1.14.

NOx-skynjari: já/nei (4)

6.17.2.1.15.

Súrefnisskynjari: já/nei (4)

6.17.2.1.15.1.

Tegund: .....................................................................................................................................

6.17.2.1.15.2.

Gerð: .........................................................................................................................................

6.17.2.1.15.3.

Staðsetning: ..............................................................................................................................

6.17.2.1.16.

Loftinndæling: já/nei (4)

6.17.2.1.16.1.

Gerð: streymandi loft/loftdæla/annað (4) (tilgreinið nánar ef annað er valið: ....................... )

6.17.2.1.17.

Útblásturshringrás (EGR): já/nei (4)

6.17.2.1.17.1.

Eiginleikar (kæld/án kælingar, háþrýst/lágþrýst, o.s.frv.): .......................................................

6.17.2.1.18.

Agnasía: já/nei (4)

6.17.2.1.18.1.

Stærð og rúmtak agnasíunnar: ..................................................................................................

6.17.2.1.18.2.

Gerð og hönnun agnasíunnar: ...................................................................................................

6.17.2.1.18.3.

Staðsetning (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): ....................................

6.17.2.1.18.4.

Aðferð eða kerfi við endurnýjun, lýsing og/eða teikning: ........................................................

6.17.2.1.18.5.

Eðlilegt bil ganghita: … K og bil þrýstings … kPa

6.17.2.1.19.

Önnur kerfi: já/nei (4)

6.17.2.1.19.1.

Lýsing og vinnsluháttur: ...........................................................................................................

6.18.

Eldsneytisgjöf fyrir dísilhreyfla

6.18.1.

Fæðidæla

6.18.1.1.

Þrýstingur (7) ...… kPa eða kennilína: ......................................................................................

6.18.2.

Innsprautunarkerfi

6.18.2.1.

Dæla
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6.18.2.1.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

6.18.2.1.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

6.18.2.1.3.

Skömmtun: … og … mm3 (7) á slag eða vinnuhring við fulla innsprautun og dæluhraðann:
...… sn./mín. (nafnhraði) og við: ...… sn./mín. (hámarkssnúningsvægi) eftir því sem við á,
eða kennilína: ...........................................................................................................................

6.18.2.1.3.1.

Aðferð sem notuð er: á hreyfil/prófunarbekk (4)

6.18.2.2.

Flýting innsprautunar:

6.18.2.2.1.

Ferill fyrir flýtingu innsprautunar (7): .......................................................................................

6.18.2.2.2.

Tímastilling (7): ........................................................................................................................

6.18.2.3.

Leiðslur fyrir innsprautun:

6.18.2.3.1.

Lengd: … mm

6.18.2.3.2.

Innanmál: … mm

6.18.2.4.

Innsprautunarloki(-lokar) með dælu

6.18.2.4.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

6.18.2.4.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

6.18.2.4.3.

Þrýstingur við op (7): …… kPa eða kennilína: .........................................................................

6.18.2.4.

Gangráður

6.18.2.4.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

6.18.2.4.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

6.18.2.4.3.

Sá hraði þegar lokun hefst við fullt álag (7): ............................................................................

6.18.2.4.4.

Hámarkssnúningshraði án álags (7): .........................................................................................

6.18.2.4.5.

Hraði í lausagangi (7): ...............................................................................................................

6.18.2.5.

Kaldræsikerfi

6.18.2.5.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

6.18.2.5.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

6.18.2.5.3.

Lýsing: ......................................................................................................................................

6.19.

Eldsneyti fyrir bensínhreyfla

6.19.1.

Blöndungur: ..............................................................................................................................

6.19.1.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

6.19.1.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

6.19.2.

Eldsneytisinnsprautun í soggöng: eins-/margpunkta (4)

6.19.2.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

6.19.2.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

6.19.3.

Bein innsprautun: .....................................................................................................................

6.19.3.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

6.19.4.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

6.20.

Tímastilling ventla

6.20.1.

Hámarkslyfting og opnunar- og lokunarhorn miðað við dástöðu eða jafngildar
upplýsingar: ..............................................................................................................................
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6.20.2.

Viðmiðunar- og/eða stillingarmörk (4): ....................................................................................

6.20.3.

Breytilegt tímastillingarkerfi fyrir ventla (ef við á og við inntak og/eða útblástur)

6.20.3.1.

Gerð: stöðug/virk/óvirk (4)

6.20.3.2.

Stillihorn kambáss: ...................................................................................................................

6.21.

Tilhögun opa

6.21.1.

Staðsetning, stærð og númer: ...................................................................................................

6.22.

Kveikjukerfi

6.22.1.

Háspennukefli

6.22.1.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

6.22.1.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

6.22.1.3.

Fjöldi: .......................................................................................................................................

6.22.2.

Kerti: .........................................................................................................................................

6.22.2.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

6.22.2.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

6.22.3.

Segulkveikja: ............................................................................................................................

6.22.3.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

6.22.3.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

6.22.4.

Tímasetning kveikju: ................................................................................................................

6.22.4.1.

Stöðuflýting miðað við efri dástöðu (sveifarhalli í gráðum): ...................................................

6.22.4.2.

Flýtingarferill, ef við á: ............................................................................................................

7.

GRUNDVALLAREINKENNI HREYFLAHÓPSINS

7.1.

Sameiginlegir mæliþættir (56)

7.1.1.

Vinnuhringur: ...........................................................................................................................

7.1.2.

Kælimiðill: ................................................................................................................................

7.1.3.

Loftinnsogsaðferð: ....................................................................................................................

7.1.4.

Gerð/hönnun brunahólfs: ..........................................................................................................

7.1.5.

Ventlar og op — tilhögun, stærð og fjöldi: ...............................................................................

7.1.6.

Eldsneytiskerfi: .........................................................................................................................

7.1.7.

Hreyfilstjórnunarkerfi (sönnun á kenni í samræmi við númer á mynd(um))

7.1.7.1.

Kælikerfi hleðslulofts ...............................................................................................................

7.1.7.2.

Útblásturshringrás (3): ..............................................................................................................

7.1.7.3.

Vatnsinnsprautun/-ýring (4) (3): ................................................................................................

7.1.7.4.

Loftinndæling (3): .....................................................................................................................

7.1.8.

Eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástursloft (3): ...............................................................................

7.2.

Skráning hóps hreyfla

7.2.1.

Heiti hreyfilhóps: .....................................................................................................................
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7.2.2.

Nr. 57/155

Forskriftir fyrir hreyfla innan hópsins:

Stofnhreyfill

Hreyflar innan hópsins

Gerð hreyfils
Fjöldi strokka
Nafnhraði (mín–1)
Eldsneytisskammtur á slag (mm3) fyrir dísilhreyfla,
eldsneytisstreymi (g/h) fyrir bensínhreyfla, við nettó
nafnafl
Nettónafnafl (kW)
Hámarkssnúningshraði (mín–1)
Hámarksnettóafl (kW)
Snúningshraði hreyfils við mesta snúningsvægi (mín–1)
Eldsneytisskammtur á slag (mm3) fyrir dísilhreyfla,
eldsneytisstreymi (g/h) fyrir bensínhreyfla, við
hámarkssnúningsvægi
Hámarkssnúningsvægi (Nm)
Minnsti snúningshraði í lausagangi (mín–1)
Slagrými strokka (í % af slagrými stofnhreyfils)

100

8.

GRUNDVALLAREINKENNI HREYFILGERÐARINNAR INNAN HÓPSINS

8.1.

Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis (4): ....................................................................................

8.2.

Borvídd (12): ... mm

8.3.

Slag (12): ... mm

8.4.

Fjöldi … og fyrirkomulag (26) … strokka

8.5.

Slagrými hreyfils: … cm3

8.6.

Nafnhraði ..................................................................................................................................

8.7.

Snúningshraði hreyfils við mesta snúningsvægi ......................................................................

8.8.

Rúmmálsþjöppunarhlutfall (7): .................................................................................................

8.9.

Lýsing á brennslukerfi: .............................................................................................................

8.10.

Teikningar af brunahólfi og stimpilkolli: ..................................................................................
...................................................................................................................................................

8.11.

Lágmarksþversniðsflatarmál inn- og úttaksrása: ......................................................................

8.12.

Kælikerfi

8.12.1.

Vökvi

8.12.1.1.

Tegund vökva: ..........................................................................................................................

8.12.1.2.

Hringrásardælur: já/nei (4)

8.12.1.2.1.

Einkenni eða tegund(-ir) og gerð(-ir) (ef við á) hringrásardæla: ..............................................

8.12.1.2.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): ..........................................................................................

Nr. 57/156

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

8.12.2.

Loft

8.12.2.1.

Blásari: já/nei (4)

8.12.2.1.1.1

Eiginleikar blásarans: ...............................................................................................................

8.12.1.2.1.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): ..........................................................................................

8.13.

Hitastig sem framleiðandi heimilar

8.13.1.

Vökvakæling: hámarkshiti við úttak: … K

8.13.2.

Loftkæling: viðmiðunarpunktur …

8.13.2.1.

Hámarkshiti við viðmiðunarpunkt: … K

8.13.3.

Hámarkshiti hleðsluloftsúttaks við úttak millikælis (ef við á): … K

8.13.4.

Hámarkshiti útblásturs við þann punkt í útblástursröri eða -rörum sem er við ytri kraga
útblástursgreinar eða -greina: … K

8.13.5.

Hitastig smurolíu:

8.14.

Forþjappa

8.14.1.

Forþjappa: já/nei (4)

8.14.2.

Tegund: .....................................................................................................................................

8.14.3.

Gerð: .........................................................................................................................................

8.14.4.

Lýsing á kerfinu (t.d. hámarksþjöppunarálagi, úttaksventli, ef við á): .....................................

8.14.5.

Millikælir: já/nei (4)

8.15.

Inntakskerfi: leyfilegur hámarksundirþrýstingur í inntaki við nafnhraða hreyfils og við 100%
álag: ……… kPa

8.16.

Útblásturskerfi: leyfilegur hámarksbakþrýstingur útblásturs við nafnhraða hreyfils og við
100% álag: ……… kPa

8.17.

Ráðstafanir til loftmengunarvarna

8.17.1.

Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (4)

8.17.2.

Viðbótarmengunarvarnarbúnaður (ef einhver):

8.17.2.1.

Hvarfakútur: já/nei (4)

8.17.2.1.1.

Tegund: .....................................................................................................................................

8.17.2.1.2.

Gerð: .........................................................................................................................................

8.17.2.1.3.

Fjöldi hvarfakúta og eininga: ...................................................................................................

8.17.2.1.4.

Stærð og rúmtak hvarfakúts eða -kúta: .....................................................................................

8.17.2.1.5.

Gerð hvörfunar: ........................................................................................................................

8.17.2.1.6.

Heildarmagn góðmálma: ..........................................................................................................

8.17.2.1.7.

Hlutfallslegur styrkur: ..............................................................................................................

8.17.2.1.8.

Undirstöðuefni (bygging og efni): ............................................................................................

8.17.2.1.9.

Þéttleiki hólfa: ..........................................................................................................................

8.17.2.1.10.

Gerð húss utan um hvarfakút/-kúta: .........................................................................................

lágmark: …… K, hámark: … K
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8.17.2.1.11.

Staðsetning hvarfakúts/-kúta (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): .........

8.17.2.1.12.

Venjulegt vinnusvið: … K

8.17.2.1.13.

Virkt efni, sem er sjálfbrjótandi (ef við á): ...............................................................................

8.17.2.1.13.1.

Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar: ...........................................

8.17.2.1.13.2.

Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis: .................................................................................

8.17.2.1.13.3.

Alþjóðlegur staðall (ef við á): ..................................................................................................

8.17.2.1.14.

NOx-skynjari: já/nei (4)

8.17.2.1.15.

Súrefnisskynjari: já/nei (4)

8.17.2.1.15.1.

Tegund: .....................................................................................................................................

8.17.2.1.15.2.

Gerð: .........................................................................................................................................

8.17.2.1.15.3.

Staðsetning: ..............................................................................................................................

8.17.2.1.16.

Loftinndæling: já/nei (4)

8.17.2.1.16.1.

Gerð: streymandi loft/loftdæla/annað (4) (tilgreinið nánar ef annað er valið: ....................... )

8.17.2.1.16.

Útblásturshringrás (EGR): já/nei (4)

8.17.2.1.16.1.

Eiginleikar (kæld/án kælingar, háþrýst/lágþrýst, o.s.frv.): .......................................................

8.17.2.1.17.

Agnasía: já/nei (4)

8.17.2.1.17.1.

Stærð og rúmtak agnasíunnar: ..................................................................................................

8.17.2.1.17.2.

Gerð og hönnun agnasíunnar: ...................................................................................................

8.17.2.1.17.3.

Staðsetning (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): ....................................

8.17.2.1.17.4.

Aðferð eða kerfi við endurnýjun, lýsing og/eða teikning: ........................................................

8.17.2.1.17.5.

Eðlilegt bil ganghita: … K og bil þrýstings … kPa

8.17.2.1.18.

Önnur kerfi: já/nei (4)

8.17.2.1.18.1.

Lýsing og vinnsluháttur: ...........................................................................................................

8.18.

Eldsneytisgjöf fyrir dísilhreyfla

8.18.1.

Fæðidæla

8.18.1.1.

Þrýstingur (7) ...… kPa eða kennilína: ......................................................................................

8.18.2.

Innsprautunarkerfi

8.18.2.1.

Dæla

8.18.2.1.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

8.18.2.1.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

8.18.2.1.3.

Skömmtun: … og … mm3 (7) á slag eða vinnuhring við fulla innsprautun og dæluhraðann:
...… sn./mín. (nafnhraði) og við: ...… sn./mín. (hámarkssnúningsvægi) eftir því sem við á,
eða kennilína: ...........................................................................................................................

8.18.2.1.3.1.

Aðferð sem notuð er: á hreyfil/prófunarbekk (4)

8.18.2.2.

Flýting innsprautunar:

8.18.2.2.1.

Ferill fyrir flýtingu innsprautunar (7): .......................................................................................

8.18.2.2.2.

Tímastilling (7): .......................................................................................................................
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8.18.2.3.

Leiðslur fyrir innsprautun:

8.18.2.3.1.

Lengd: … mm

8.18.2.3.2.

Innanmál: … mm

8.18.2.4.

Innsprautunarloki(-lokar) með dælu

8.18.2.4.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

8.18.2.4.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

8.18.2.4.3.

Þrýstingur við op (7): …… kPa eða kennilína: .........................................................................

8.18.2.4.

Gangráður

8.18.2.4.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

8.18.2.4.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

8.18.2.4.3.

Sá hraði þegar lokun hefst við fullt álag (7): ............................................................................

8.18.2.4.4.

Hámarkssnúningshraði án álags (7): .........................................................................................

8.18.2.4.5.

Hraði í lausagangi (7): ...............................................................................................................

8.18.2.5.

Kaldræsikerfi

8.18.2.5.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

8.18.2.5.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

8.18.2.5.3.

Lýsing: ......................................................................................................................................

8.19.

Eldsneyti fyrir bensínhreyfla

8.19.1.

Blöndungur: ..............................................................................................................................

8.19.1.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

8.19.1.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

8.19.2.

Eldsneytisinnsprautun í soggöng: eins-/margpunkta (4)

8.19.2.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

8.19.2.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

8.19.3.

Bein innsprautun: .....................................................................................................................

8.19.3.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

8.19.4.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

8.20.

Tímastilling ventla

8.20.1.

Hámarkslyfting og opnunar- og lokunarhorn miðað við dástöðu eða jafngildar
upplýsingar: ..............................................................................................................................

8.20.2.

Viðmiðunar- og/eða stillingarmörk (4): ....................................................................................

8.20.3.

Breytilegt tímastillingarkerfi fyrir ventla (ef við á og við inntak og/eða útblástur)

8.20.3.1.

Gerð: stöðug/virk/óvirk (4)

8.20.3.2.

Stillihorn kambáss: ...................................................................................................................

8.21.

Tilhögun opa

8.21.1.

Staðsetning, stærð og númer: ...................................................................................................
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8.22.

Kveikjukerfi

8.22.1.

Háspennukefli

8.22.1.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

8.22.1.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

8.22.1.3.

Fjöldi: .......................................................................................................................................

8.22.2.

Kerti: .........................................................................................................................................

8.22.2.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

8.22.2.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

8.22.3.

Segulkveikja: ............................................................................................................................

8.22.3.1.

Tegund(-ir): ..............................................................................................................................

8.22.3.2.

Gerð(-ir): ..................................................................................................................................

8.22.4.

Tímasetning kveikju: ................................................................................................................

8.22.4.1.

Stöðuflýting miðað við efri dástöðu (sveifarhalli í gráðum): ...................................................

8.22.4.2.

Flýtingarferill (ef við á): ...........................................................................................................

9.

BÚNAÐUR TIL GEYMSLU Á ORKU

9.1.

Lýsing: rafgeymir/þéttir/kasthjól/rafall (4)

9.2.

Auðkennisnúmer: .....................................................................................................................

9.3.

Tegund rafefnatengingar: .........................................................................................................

9.4.

Orka sem er geymd

9.4.1.

Rafgeymir, spenna … og rýmd: … Ah á 2 klukkustundum

9.4.2.

Þéttir: J,......................................................................................................................................

9.4.3.

Kasthjól/rafall (4): J, .................................................................................................................

9.4.3.1.

Hverfitregða kasthjóls hreyfils: ................................................................................................

9.4.3.1.1.

Viðbótarhverfitregða þegar enginn gír er tengdur: ...................................................................

9.5.

Hleðslutæki: í ökutækinu/utan ökutækis/án (4)

10.

YTRA HLJÓÐSTIG

10.1.

Ytra hljóðstig uppgefið af framleiðanda

10.1.1.

Í akstri: … dB(A)

10.1.2.

Í kyrrstöðu: … dB(A)

10.1.3.

Við snúningshraða hreyfils: … mín–1

10.2.

Stutt lýsing og uppdráttur af útblásturskerfinu (þ.m.t. loftinntakskerfi og búnaður til að
takmarka hávaða og útblástur frá endaröri): .............................................................................

10.3.

Loftinntakskerfi

10.3.1.

Lýsing á soggrein (að meðtöldum teikningum og/eða ljósmyndum) (10): ...............................

10.3.2.

Loftsía

10.3.2.1.

Ljósmyndir og/eða skýringarmyndir: .......................................................................................
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10.3.2.2.

Tegund: .....................................................................................................................................

10.3.2.3.

Gerð: .........................................................................................................................................

10.3.3.

Inntakshljóðdeyfir:

10.3.3.1.

Ljósmyndir og/eða skýringarmyndir: .......................................................................................

10.3.3.2.

Tegund: .....................................................................................................................................

10.3.3.3.

Gerð: .........................................................................................................................................

10.4.

Útblásturskerfi

10.4.1.

Lýsing og/eða teikning af útblástursgrein (10): .........................................................................

10.4.2.

Lýsing og/eða teikning af þeim þáttum útblásturskerfisins sem ekki eru hluti af hreyfil
kerfinu: ......................................................................................................................................

10.4.3.

Leyfilegur hámarksbakþrýstingur útblásturs við nafnsnúningshraða hreyfils og 100% álag:
...kPa

10.4.4.

Gerð og merking búnaðar til að milda hávaða frá útblástursröri: ............................................

10.4.4.1.

Búnaður til að milda hávaða frá útblástursröri inniheldur trefjaefni: já/nei (4): .......................

10.4.5.

Rúmtak útblásturskerfis: … dm3

10.4.6.

Staðsetning úttaks útblástursrörs: .............................................................................................

10.4.7.

Viðbótarráðstafanir til að milda hávaða í vélarrýminu og á hreyflinum vegna ytri hávaða (ef
einhver): ....................................................................................................................................

10.5.

Upplýsingar um búnað, óháðan hreyfli, sem hannaður er til að draga úr hávaða (falli hann
ekki undir aðra liði): .................................................................................................................

11.

AFLRÁS OG STJÓRNBÚNAÐUR HENNAR (13)

11.1.

Stutt lýsing og uppdráttur af aflrás ökutækisins og stjórnbúnaði hennar (gírskipting, tengsli
eða aðrir þættir aflrásarinnar): ..................................................................................................

11.2.

Gírskipting

11.2.1.

Stutt lýsing og uppdráttur að gírskiptikerfi eða -kerfum og stjórnbúnaði þess: .......................

11.2.2.

Skýringarmynd og/eða teikning af gírkassanum: .....................................................................

11.2.3.

Tegund gírskiptingar: beinskipting/ vökvaskipting/rafskipting/önnur (4) (tilgreinið nánar ef
önnur er valin …)

11.2.3.1.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef um þá er að ræða): ......................................

11.3.

Tengsli (ef til staðar)

11.3.1.

Stutt lýsing og uppdráttur af tengslinu og stjórnbúnaði þess: ..................................................

11.3.2.

Gerð tengslis: ............................................................................................................................

11.3.3.

Breyting á hámarkssnúningsvægi: ............................................................................................

11.4.

Gírkassi (ef hann er til staðar)

11.4.1.

Gerð (24): ...................................................................................................................................

11.4.2.

Staðsetning miðað við hreyfil: ..................................................................................................

11.4.3.

Stjórnunaraðferð: ......................................................................................................................
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11.4.4.

Millikassi: með/án (4)

11.5.

Gírhlutföll

Gír

Gírhlutföll
(hlutföll hreyfils
miðað við
snúning útáss
gírkassans)

Gírhlutföll
innri millikassa
(hlutföll hreyfils
miðað við
snúning útáss
millikassans)

Endanlegt
drifhlutfall/hlutföll (hlutfall
útáss gírkassans
miðað við
snúning hjóls í
akstri)
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Heild
argír
hlut
föll

Hlutfall
(snúningshraði
hreyfils/hraði
ökutækis)
einungis fyrir
beinskiptingu

Hámark
fyrir
stiglausa
skiptingu,
CVT (*)
1
2
3
Lágmark
fyrir
stiglausa
skiptingu,
CVT (*)
Bakkgír
1
…
(*) Stiglaus skipting (e. Continuously variable transmission).

11.6.

Lás á mismunardrifi

11.6.1.

Lás á mismunadrifi: já/nei/valkvætt (4)

C.

UPPLÝSINGAR UM NOTKUNARÖRYGGI

12.

HREYFIAFLS- OG/EÐA AFLRÁSARÚTTAKSGANGRÁÐUR

12.1.

Fjöldi hraðatakmarkara: ...........................................................................................................

12.2.

Nafnafsláttarpunktur nr. 1: .......................................................................................................

12.2.1.

Snúningshraði hreyfils/vélar/aflrásar þegar byrjað er að slá af undir álagi: … mín– 1

12.2.2.

Hámarkssnúningshraði við minnsta álag hreyfilsins: … mín– 1

12.3.

Nafnafsláttarpunktur nr. 2: .......................................................................................................

12.3.1.

Snúningshraði hreyfils/vélar/aflrásar þegar byrjað er að slá af undir álagi (4): … mín– 1

12.3.2.

Hámarkssnúningshraði við minnsta álag hreyfilsins: … mín– 1

12.4.

Yfirlýstur tilgangur hraðatakmarkarans eða hraðatakmarkaranna: takmörkun á hámarks
hönnunarhraða ökutækisins/takmörkun á hámarksafli/vörn gegn yfirhraða hreyfils (4): .........

12.5.

Stillanlegur hraðatakmörkunarbúnaður sem uppfyllir kröfurnar fyrir ökutæki í flokkum
N2 og N3 sem settar eru fram í 1. og 2. lið, II. hluta (lið 13.2), III. hluta (liðum 21.2 og
21.3), 5. viðauka (1. lið) og 6. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 89 (Stjtíð. ESB L 158, 19.6.2007 bls. 1) og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

13.

STÝRISBÚNAÐUR

13.1.

Skýringarteikning af stýriási/-ásum er sýnir stefnu stýrðu hjólanna gagnvart ökutækinu
sjálfu: ........................................................................................................................................

13.2.

Flokkur stýrisbúnaðar: handvirkur/aflstýrður/sjálfstýrður/mismunastýring (4)
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13.3.

Gírskipting og stjórnkerfi stýrisbúnaðar

13.3.1.

Samsetning stýrisvélar (tilgreina skal eftir atvikum hvort stýring virkar að framan eða að
aftan): ........................................................................................................................................

13.3.2.

Tenging út í hjól (einnig önnur en vélræn; tilgreinið eftir atvikum hvort stýring virkar að
framan eða aftan): .....................................................................................................................

13.3.2.1.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef um þá er að ræða): ......................................

13.3.3.

Hjálparbúnaður (ef hann er til staðar): .....................................................................................

13.3.3.1.

Lýsing og skýringarteikning af beitingu, tegund(-um) og gerð(-um): .....................................

13.3.4.

Skýringarteikning af stýrisbúnaðinum öllum þar sem sýnt er hvar á ökutækinu hinn
margvíslegi búnaður er sem hefur áhrif á stýringu þess: ..........................................................

13.3.5.

Skýringarteikning(-ar) af stýrisbúnaði: ....................................................................................

13.3.6.

Stillingarsvið og stillingaraðferð stýrisbúnaðar: ......................................................................

13.3.7.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef um þá er að ræða): ......................................

13.4.

Hámarksbeygjuhorn hjóla (ef áfest)

13.4.1.

Til hægri: … gráður.................................................................. Fjöldi snúninga stýrishjóls: …

13.4.2.

Til vinstri: … gráður................................................................. Fjöldi snúninga stýrishjóls: …

13.5.

Lágmarksbeygjuhringur (án hemlunar) (42)

13.5.1.

Til hægri: … mm

13.5.2.

Til vinstri: … mm

13.5.3.

Aðferð við aflhjálp (ef hún er til staðar): ..................................................................................

13.5.3.1.

Lýsing og skýringarteikning af beitingu, tegund(-um) og gerð(-um): .....................................

13.6.

Stýrisbúnaður fyrir hraðskreið ökutæki (með „b“ hraðastuðul) í flokki T

13.6.1.

Kröfur skv. 2., 5. og 6. þætti og 4. og 6. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 79 (Stjtíð. ESB L 137, 27.5.2008, bls. 25) eru uppfylltar og
viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

13.6.2.

Kröfur um stýriskraft eins og þær eru settar fram í 6. lið reglugerðar efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 79 (Stjtíð. ESB L 137, 27.5.2008, bls. 25) fyrir ökutæki
í flokki N2 eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki
við (4)

13.6.3.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 10998:2008, 1. breytingu frá 2014, (Agricultural tractors —
Requirements for steering) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu:
já/nei/á ekki við (4)

13.7.

Flókin rafeindastýrikerfi sem hafa áhrif á stýringu

13.7.1.

Þau flóknu rafeindastýrikerfi sem hafa áhrif á stýringu ökutækisins uppfylla kröfur í 6.
viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 79 (Stjtíð. ESB
L 137, 27.5.2008, bls. 25) og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki
við (4)

14.

HRAÐAMÆLIR, KÍLÓMETRAMÆLIR, SNÚNINGSHRAÐAMÆLIR OG TÍMAMÆLIR

14.1.

Hraðamælir

14.1.1.

Ljósmyndir og/eða teikningar af kerfinu í heild: ......................................................................
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14.1.2.

Hraðasvið ökutækisins sem er sýnt: .........................................................................................

14.1.3.

Vikmörk mælibúnaðar hraðamælisins: .....................................................................................

14.1.4.

Tæknistuðull hraðamælisins: ....................................................................................................

14.1.5.

Notkunaraðferð og lýsing á drifbúnaði: ...................................................................................

14.1.6.

Heildaryfirfærsluhlutfall drifbúnaðarins: .................................................................................

14.1.7.

Teikning af skífu tækisins eða öðrum aflestrarmáta: ................................................................

14.1.8.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum: .........................................................................

14.2.

Kílómetramælir

14.2.1.

Vikmörk mælibúnaðar kílómetramælisins: ..............................................................................

14.2.2.

Notkunaraðferð og lýsing á drifbúnaði: ...................................................................................

14.3.

Snúningshraðamælir

14.3.1.

Vikmörk mælibúnaðar snúningshraðamælisins: ......................................................................

14.3.2.

Notkunaraðferð og lýsing á drifbúnaði: ...................................................................................

14.4.

Tímamælir

14.4.1.

Vikmörk mælibúnaðar tímamælisins: ......................................................................................

14.4.2.

Notkunaraðferð og lýsing á drifbúnaði: ...................................................................................

15.

SJÓNSVIÐ

15.1.

Teikning(-ar) og/eða ljósmynd(-ir) þar sem sýnd er staðsetning íhluta sem eru innan við 180
gráður í sjónsviði fram á við: ...................................................................................................

15.2.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 5721-1:2013 (Agricultural tractors — Requirements, test
procedures and acceptance criteria for the operator’s field of vision — Part 1: Field of vision
to the front) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

15.3.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 5721-2:2014 (Agricultural tractors — Requirements, test
procedures and acceptance criteria for the operator’s field of vision — Part 2: Field of vision
to the side and to the rear) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu:
já/nei (4)

16.

FRAMRÚÐUÞURRKUR OG FRAMRÚÐUSPRAUTUR OG AFÍSINGAR- OG MÓÐU
HREINSUNARBÚNAÐUR

16.1.

Framrúðuþurrkur

16.1.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 5721-1:2013 (Agricultural tractors — Requirements, test
procedures and acceptance criteria for the operator’s field of vision — Part 1: Field of vision
to the front) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

16.1.2.

Í stað færslu 16.1.1 má leggja fram nákvæma tæknilýsingu (þ.m.t. ljósmyndir eða teikningar)
og fjölda og tíðni notkunar: ......................................................................................................

16.2.

Framrúðusprauta

16.2.1.

Nákvæm tæknilýsing (ásamt ljósmyndum eða teikningum): ...................................................

16.2.2.

Rúmtak geymisins: … l

16.3.

Afísing og móðuhreinsun

16.3.1.

Nákvæm tæknilýsing (ásamt ljósmyndum eða teikningum): ...................................................

16.3.2.

Hámarksnotkun á rafmagni: … kW
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17.

RÚÐUR

17.1.

Eftirfarandi kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu
nr. 43 (Stjtíð. ESB L 42, 12.2.2014, bls. 1) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: ...................................................................................................................

17.2.

Í stað færslu 17.1 má leggja fram eftirfarandi upplýsingar:

17.2.1.

Upplýsingar til skjótrar greiningar á viðmiðunarpunkti fyrir augu ökumanns (e. Driver’s eyes
reference point) (59): .................................................................................................................

17.2.2.

ef um er að ræða aðrar rúður en framrúður: teikningar, að hámarki A4 eða brotnar saman í þá
stærð, er sýna:
— hámarksflatarmálið,
— minnsta hornið milli tveggja aðliggjandi hliða rúðunnar, og
— hámarksbogahæð, ef við á,

17.2.3.

Framrúða/-rúður

17.2.3.1.

Efni sem notuð eru: ..................................................................................................................

17.2.3.2.

Aðferð við ísetningu: ................................................................................................................

17.2.3.3.

Hallahorn: …… gráður

17.2.3.4.

Fylgihlutir framrúðu og staðsetning þeirra ásamt stuttri lýsingu á rafmagns- eða rafeinda
íhlutum, ef einhverjir eru: .........................................................................................................

17.2.3.5.

Teikningar í mælikvarðanum 1:10 og skýringarmyndir af framrúðunum og uppsetningu
þeirra í dráttarvélinni, nógu nákvæmar til að sýna:

17.2.3.5.1.

staðsetningu framrúðunnar miðað við viðmiðunarpunkt fyrir augu ökumannsins (59),

17.2.3.5.2.

hallahorn framrúðu,

17.2.3.5.3.

stöðu og stærð svæðisins þar sem ljósfræðilegir eiginleikar eru sannprófaðir og, ef við á, þann
flöt sem hefur fengið mismunandi herslu,

17.2.3.5.4.

mótaðan flöt framrúðunnar,

17.2.3.5.5.

hámarksbogahæð framrúðunnar, og

17.2.3.5.6.

krappa framrúðunnar (eingöngu til að flokka framrúður í hópa),

17.2.3.6.

ef um er að ræða tvöfalda rúðu: teikningar, að hámarki A4 eða brotnar saman í þá stærð, er
sýna, auk þeirra upplýsinga sem um getur í lið 17.2.2:
— gerð hverrar einstakrar rúðu,
— gerð festinga (lífræn, gler við gler eða gler við málm),
— nafnbreidd bilsins milli rúðanna tveggja.

17.2.4.

Rúða eða rúður

17.2.4.1.

Staðsetning(-ar): .......................................................................................................................

17.2.4.2.

Efni sem notuð eru: ..................................................................................................................

17.2.4.3.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum gluggaopnunarbúnaðar (ef einhverjir eru): ......

17.2.5.

Rúða í þaklúgu

17.2.5.1.

Staðsetning(-ar): .......................................................................................................................

17.2.5.2.

Efni sem eru notuð: ..................................................................................................................

17.2.5.3.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum opnunarbúnaðar fyrir rúðu í þaklúgu (ef
einhverjir eru): ..........................................................................................................................

13.10.2016

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

17.2.6.

Aðrar glerrúður

17.2.6.1.

Staðsetning(-ar): .......................................................................................................................

17.2.6.2.

Efni sem eru notuð: ..................................................................................................................

17.2.6.3.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum opnunarbúnaðar fyrir aðrar rúður (ef einhverjir
eru): ..........................................................................................................................................

18.

BAKSÝNISSPEGLAR

18.1.

Fjöldi og flokkur eða flokkar spegla: ........................................................................................

18.2.

Kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 46
(Stjtíð. ESB L 177, 10.7.2010, bls. 211) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu:: já/nei/á ekki við (4)

1.8.3.

Kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
81 (Stjtíð. ESB L 185, 13.7.2012, bls. 1) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

18.4.

Teikning(-ar) til að aukenna spegilinn og sýna staðsetningu hans miðað við burðarvirki
ökutækisins: ..............................................................................................................................

18.5.

Upplýsingar um aðferð við áfestingu og þá hluta burðarvirkis ökutækisins sem spegillinn er
festur á: .....................................................................................................................................

18.6.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum stillibúnaðarins: ................................................

18.7.

Tæknilýsing á afísingar- og móðuhreinsunarkerfi speglanna: ..................................................

18.8.

Valfrjáls búnaður sem getur takmarkað sjónsvið aftur fyrir: ....................................................

18.9.

Sjónsvið baksýnisspegils eða -spegla í II. flokki

18.9.1.

Uppfyllir lið 5.1 í IX. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr.
2015/208: já/nei (4).

18.9.2.

Í stað liðar 18.9.1 eru kröfur samkvæmt ISO-staðli 5721-2:2014 (Agricultural tractors —
Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator’s field of vision —
Part 2: Field of vision to the side and to the rear) uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

19.

BÚNAÐUR TIL AÐ AUKA SJÓNSVIÐ, ANNAR EN SPEGLAR (VALKVÆTT)

19.1.

Gerð og eiginleikar (t.d. heildarlýsing á búnaðinum): .............................................................

19.2.

Þegar um er að ræða búnað sem samanstendur af myndavél og skjá: greiningarfjarlægð (mm),
birtumunur, ljómasvið (e. luminance range), glýjuleiðrétting (e. glare correction), eiginleikar
skjásins (svart-hvítur/litur (4)), endurtekningartíðni myndar, ljómasvið skjásins (4): ..............

19.3.

Nægjanlega nákvæmar teikningar til að auðkenna allan búnaðinn, þ.m.t. leiðbeiningar um
uppsetningu: .............................................................................................................................

19.4.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 5721-2:2014 (Agricultural tractors — Requirements, test
procedures and acceptance criteria for the operator’s field of vision — Part 2: Field of vision
to the side and to the rear) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu:
já/nei (4)

20.

UPPLÝSINGAKERFI FYRIR ÖKUMENN

20.1.

Kröfur samkvæmt viðauka B í ISO-staðli 15077:2008 (Tractors and self-propelled machinery
for agriculture — Operator controls — Actuating forces, displacement, location and method
of operation) um stjórntæki ökumanns sem tengjast sýndarútstöðvum, eru uppfylltar og
viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)
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(9)

21.

UPPSETTUR LJÓSA- OG LJÓSMERKJABÚNAÐUR, Þ.M.T. SJÁLFVIRK KVIKNUN
LJÓSA

21.1.

Skrá yfir allan búnað (þar sem fram kemur númer, tegund eða tegundir, gerð, gerðarviður
kenningarmerki íhlutar, hámarksljósstyrkur háljóskera, litur og samsvarandi gaumbúnaður);
skráin má innihalda nokkrar tegundir búnaðar fyrir hvert svið; að auki má skráin innihalda,
fyrir hvert svið, viðbótarskýringuna „eða sambærilegur búnaður“: .........................................

21.2.

Skýringarmynd af ljósa- og ljósmerkjabúnaðinum í heild, þar sem sýnt er hvar á ökutækinu
ýmis búnaður er staðsettur: .......................................................................................................

21.3.

Teikningar með málum af ytra borði ökutækisins þar sem sýnd er staðsetning ljósa- og
ljósmerkjabúnaðarins, fjöldi og litur ljósa: ...............................................................................

21.4.

Gefið upp eftirfarandi upplýsingar fyrir hvert ljósker og glitauga:

21.4.1.

Teikningu sem sýni stærð ljósflatar: .........................................................................................

21.4.2.

Aðferð sem er notuð til að afmarka sýnilegt yfirborð: .............................................................

21.4.3.

Viðmiðunarás og viðmiðunarmiðju: .........................................................................................

21.4.4.

Aðferð við notkun felliljóskera: ...............................................................................................

21.5.

Lýsing/teikning og gerð stillingarbúnaðar fyrir aðalljósker (þ.e. sjálfvirkur, handvirk
þrepstilling og samfelld, handvirk stilling) (4): ........................................................................

21.5.1.

Stjórnbúnaður: ..........................................................................................................................

21.5.2.

Viðmiðunarmerki: ....................................................................................................................

21.5.3.

Merki til að gefa hleðsluástand til kynna: ................................................................................

21.6.

Lýsing á afltengi fyrir ljós- og ljósmerkjabúnað ökutækja í flokkum R og S: .........................

21.7.

Stutt lýsing á rafmagns- og/eða rafeindaíhlutum sem eru notaðir í ljósakerfinu og
ljósmerkjakerfinu: .....................................................................................................................

22.

VARNIR ÖKUMANNS OG FARÞEGA Í ÖKUTÆKINU, Þ.M.T. INNRÉTTINGAR OG
ANNARS KONAR TILHÖGUN Á VEÐRAVÖRNUM

22.1.

Yfirbygging

22.1.1.

Efni og smíðaaðferðir: ..............................................................................................................

22.2.

Brunahraði efnis stýrishússins

22.2.1.

Brunahraði er ekki meiri en 150 mm/mín í samræmi við kröfur samkvæmt ISO-staðli
3795:1989 (Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry —
Determination of burning behaviour of interior materials) og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei (4).

22.3.

Varnir fyrir ökumann og farþega innan ökutækis

22.3.1.

Ljósmyndir, teikningar og/eða sundurgreind mynd af innréttingunum sem sýnir þá hluta sem
eru í farþegarými og efni sem þeir eru úr (að frátöldum innri baksýnisspeglum), fyrirkomulag
stjórntækja, sæta og afturhluta þeirra, hnakkapúða, þaki og renniþaki, hurðum og rúðusnerlum
og öðrum ótilgreindum fylgihlutum: ........................................................................................

22.3.2.

Ef ökutæki er búið stýrishjóli og fleiri en einni röð af bekksætum eða djúpsætum skal umhverfi
farþegasætanna aftur í, ef þau eru uppsett, uppfylla ákvæði XVII. viðauka við framselda
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 3/2014(9): já/nei (4)

Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 3/2014 frá 24. október 2013 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 168/2013 að því er varðar kröfur um notkunaröryggi fyrir ökutæki vegna viðurkenningar á ökutækjum á tveimur
eða þremur hjólum og fjórhjólum (Stjtíð. ESB L 7, 10.1.2014, bls. 1).
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22.4.

Höfuðpúðar

22.4.1.

Til staðar: já/nei (4)

22.4.2.

Kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
25 (Stjtíð. ESB L 215, 14.8.2010, bls. 1) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

22.4.3.

Gerð: sambyggðir/lausir/aðskildir (1)

22.4.4.

Nákvæm lýsing á höfuðpúðanum þar sem tilgreint er sérstaklega hverrar gerðar bólsturefnið
eða -efnin eru og, þegar það á við, staðsetning og eiginleikar brauta og festingarhluta fyrir þá
gerð eða þær gerðir sæta sem sótt er um viðurkenningu á: ......................................................

22.4.5.

Þegar höfuðpúðinn er aðskilinn skal fylgja:

22.4.5.1.

Nákvæm lýsing á þeim hluta burðarvirkisins sem festa á höfuðpúðann við:

22.4.5.2.

Málsettar teikningar af einkennandi hlutum burðarvirkisins og höfuðpúðans: ........................

22.5.

Fóthvílur

22.5.1.

Ljósmyndir og/eða teikningar af athafnarýminu sem sýna réttan, raunverulegan fjölda,
staðsetningu og mál fóthvílanna: ..............................................................................................

22.6.

Annars konar tilhögun á veðravörnum

22.6.1.

Lýsing (þ.m.t. ljósmyndir og teikningar): ................................................................................

22.6.2.

Innri og ytri mál: … mm × … mm × … mm … mm × … mm × … mm

23.

YTRA BORÐ ÖKUTÆKIS OG FYLGIHLUTIR

23.1.

Almennt yfirlit (teikningar eða ljósmyndir ásamt, ef þörf er á, upplýsingum um stærðir og/
eða texta) þar sem sýnd er staða meðfylgjandi sniðmynda eða sjónarhorna allra hluta ytra
byrðisins sem teljast mega hættulegir með tilliti til útstæðra hluta, t.d. og þar sem við á:
stuðurum, gólflínu, dyra- og gluggastoðum, loftinntaksristum, vatnskassarist, rúðuþurrkum,
vatnsrennum, handföngum, rennihurðabrautum, lokum, læsingum og hurðarlömum, krókum,
lykkjum, vindum, skrautlistum, merkjum, táknmyndum og dældum ásamt öllum öðrum
hlutum ytra borðsins sem líta má á sem hættulega með tilliti til hættu á líkamstjóni eða til
alvarleika líkamstjóns hjá einstaklingi sem verður fyrir ytra borðinu eða strýkst við það ef til
árekstrar kemur (t.d. ljósabúnað). .............................................................................................

23.2.

Nákvæm lýsing, þ.m.t. ljósmyndir og/eða teikningar, af ökutæki með tilliti til burðarvirkis,
mála, viðeigandi viðmiðunarlína og smíðaefna framhluta ökutækisins (að innan og utan),
þ.m.t. upplýsingar um allan uppsettan virkan varnarbúnað fyrir gangandi vegfarendur: ........
...................................................................................................................................................

23.3.

Teikning af gólflínu: .................................................................................................................

24.

RAFSEGULSAMHÆFI

24.1.

Skrá þar sem lýst er öllum fyrirhuguðum samsetningum viðeigandi rafmagns- eða
rafeindakerfa eða rafmagns- eða rafeindaundireininga (60), útfærslum yfirbyggingar,
afbrigðum með tilliti til efnis yfirbyggingar, almennri niðurröðun leiðslna, hreyfilafbrigðum,
afbrigðum með stýrið hægra eða vinstra megin og afbrigðum með mismunandi hjólhaf: ......

24.2.

Kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
10 (Stjtíð. ESB L 254, 20.9.2012, bls. 1) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

24.3.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 14982:1998 (Agricultural and forestry machinery —
Electromagnetic compatibility — Test methods and acceptance criteria) eru uppfylltar og
viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)
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24.4.

Í stað færslu 24.3 eða færslu 24.3 má leggja fram eftirfarandi upplýsingar:

24.4.1.

Lýsingu og teikningar/ljósmyndir af lögun og smíðaefni þeirra hluta yfirbyggingarinnar sem
mynda vélarrýmið og þá hluta farþegarýmisins sem næst því eru: ..........................................

24.4.2.

Teikningar eða ljósmyndir af staðsetningu málmíhluta inni í vélarrýminu (t.d. upphitunar
búnaði, varahjólbarða, loftsíu, stýrisbúnaði o.s.frv.): ...............................................................

24.4.3.

Töflu eða teikningu af deyfibúnaði vegna rafsegultruflana: .....................................................

24.4.4.

Upplýsingar um nafngildi jafnstraumsviðnámsins og, ef um er að ræða viðnámskveikjuþræði,
nafnviðnám þeirra á metra: .......................................................................................................

25.

HLJÓÐMERKJABÚNAÐUR

25.1.

Gerðarviðurkenning íhlutar fyrir hljóðmerkjabúnað er veitt samkvæmt kröfunum um ökutæki
í flokki N í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 28 (Stjtíð. ESB
L 323, 6.12.2011, bls. 33) og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

25.2.

Samantekin lýsing á búnaðinum sem notaður er: .....................................................................

25.3.

Teikning eða teikningar sem sýna staðsetningu hljóðmerkjabúnaðarins miðað við burðarvirki
ökutækisins: ..............................................................................................................................

25.4.

Upplýsingar um aðferð við áfestingu og þá hluta burðarvirkis ökutækisins sem hljóðmerkja
búnaðurinn er festur á: ..............................................................................................................

25.5.

Skýringarmynd af rásum rafmagns/lofts: .................................................................................

25.5.1.

Spenna: Riðstraumur/jafnstraumur (4)

25.5.2.

Málspenna eða þrýstingur: .......................................................................................................

25.6.

Teikning af uppsetningarbúnaði: ..............................................................................................

26.

HITUNARKERFI OG LOFTRÆSTING

26.1.

Hitunarkerfi prófað í samræmi við 8. lið ISO-staðals 14269-2:1997 (Tractors and selfpropelled machines for agriculture and forestry — Operator enclosure environment
— Part 2: Heating, ventilation and air-conditioning test method and performance) og
prófunarskýrslurnar fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

26.2.

Loftræstikerfi prófað í samræmi við 9. lið ISO-staðals 14269-2:1997 (Tractors and selfpropelled machines for agriculture and forestry — Operator enclosure environment
— Part 2: Heating, ventilation and air-conditioning test method and performance) og
prófunarskýrslurnar fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

26.3.

Í stað færslna 26.1 til 26.2, eru kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 122 (Stjtíð. ESB L 164, 30.6.2010, bls. 231) uppfylltar og
viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

26.4.

Hitakerfi

26.4.1.

Heildarteikning af hitakerfinu þar sem fram kemur staðsetning þess í ökutækinu (svo og
fyrirkomulag hljóðdeyfibúnaðar (þ.m.t. staðsetning varmaskiptipunkta)): ..............................

26.4.2.

Heildarteikning af varmaskiptinum í kerfum sem nota hita frá útblásturslofti eða af þeim
hlutum þar sem varmaskipti eiga sér stað (ef um er að ræða hitakerfi sem fá hita frá kælilofti
hreyfilsins): ...............................................................................................................................

26.4.3.

Sniðteikning af varmaskiptinum eða þeim hlutum þar sem varmaskipti eiga sér stað, ásamt
tilgreiningu á efnisþykkt, hvaða efni eru notuð og eiginleikum yfirborðs þeirra: ....................
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26.4.4.

Upplýsingar um aðra stóra íhluti hitakerfis, svo sem viftu, með tilliti til framleiðsluaðferðar
og tækniupplýsinga: .................................................................................................................

26.5.

Loftræsting

26.5.1.

Stutt lýsing og uppdráttur af loftræstikerfinu og stjórnbúnaði þess: ........................................

26.5.2.

Gas notað sem kælimiðill í loftræstikerfinu: ............................................................................

27.

BÚNAÐUR TIL AÐ KOMA Í VEG FYRIR NOTKUN ÁN LEYFIS

27.1.

Ökutæki í flokkum T og C

27.1.1.

Kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
62 (Stjtíð. ESB L 89, 27.3.2013, bls. 37) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

27.1.2.

Viðeigandi kröfur sem mælt er fyrir um fyrir ökutæki í flokki N2 í 2. lið, 5. lið (nema lið
5.6), lið 6.2 og lið 6.3 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
18 (Stjtíð. ESB L 120, 13.5.2010, bls. 29) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

27.1.3.

Í stað færslu 27.1.1 eða færslu 27.1.2 má leggja fram eftirfarandi upplýsingar:

27.1.3.1.

Nákvæma lýsingu, þ.m.t. ljósmyndir eða teikningar, á hlífðarbúnaðinum og á þeim hlutum
ökutækisins sem tengjast uppsetningu hans: ............................................................................

27.1.3.2.

Skrá yfir helstu íhluti í hlífðarbúnaði: ......................................................................................

27.2.

Fyrir ökutæki í flokkum R og S

27.2.1.

Nákvæm lýsing, þ.m.t. ljósmyndir eða teikningar, á hlífðarbúnaðinum og á þeim hlutum
ökutækisins sem tengjast uppsetningu hans: ............................................................................

27.2.1.1.

Skrá yfir helstu íhluti í hlífðarbúnaði: ......................................................................................

28.

FLÖTUR FYRIR SKRÁNINGARMERKI

28.1.

Staðsetning skráningarmerkis eða -merkja (sýnið afbrigði ef nauðsynlegt er; nota má
teikningar eftir því sem við á): .................................................................................................

28.1.1.

Hæð yfir vegi, efri brún: að framan: … mm

að aftan: … mm

28.1.2.

Hæð yfir vegi, neðri brún: að framan: … mm

að aftan: … mm

28.1.3.

Fjarlægð miðlínu frá lengdarmiðjuplani ökutækisins: að framan: … mm

að aftan: … mm

28.1.4.

Mál (lengd x breidd): að framan: … mm × … mm

að aftan: … mm × … mm

28.1.5.

Halli plans frá lóðréttri stöðu: að framan: … gráður

að aftan: … gráður

28.1.6.

Útsýnishorn í láréttu plani: að framan: … gráður

að aftan: … gráður

29.

ÞYNGDARKLOSSAR

29.1.

Nákvæm tæknilýsing (þ.m.t. ljósmyndir eða teikningar með málum) á þyngdarklossunum og
hvernig þeir eru festir á dráttarvélina: ......................................................................................
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29.1.

Fjöldi þyngdarklossasamstæðna: ..............................................................................................

29.1.1.

Fjöldi íhluta í hverri samstæðu: Samstæða 1: …Samstæða 2:…Samstæða …

29.2.

Massi íhluta í hverri samstæðu: Samstæða 1: … kg
kg

Samstæða 2: … kg

Samstæða …:…

29.2.1.

Heildarmassi hverrar samstæðu: Samstæða 1: … kg
kg

Samstæða 2: … kg

Samstæða …:…

29.3.

Heildarmassi þyngdarklossanna: … kg

29.3.1.

Dreifing þessara massa á ásana: … kg

29.4.

Efni og smíðaaðferð: ................................................................................................................

30.

ÖRYGGI RAFKERFA

30.1.

Stutt lýsing á uppsettum orkuflutningsrásaríhlutum og teikningar/ljósmyndir sem sýna
staðsetningu uppsettra orkuflutningsrásaríhluta: ......................................................................

30.2.

Skýringarteikning með öllum rafvirknibúnaði í orkuflutningsrásinni: .....................................

30.3.

Álagsspenna eða -spennur (V): ................................................................................................

30.4.

Lýsing á vörnum gegn raflosti: .................................................................................................

30.5.

Var og/eða varrofi já/nei/valkvætt (4)

30.5.1.

Skýringarmynd sem sýnir virknisvið: ......................................................................................

30.6.

Samsetning straumleiðslukerfisins: ..........................................................................................

30.7.

Rafall

30.7.1.

Gerð: .........................................................................................................................................

30.7.2.

Nafnafl: ... VA

30.8.

Ökutæki sem eru eingöngu rafknúin

30.8.1.

Að því er varðar ökutæki í flokki T2, T3, C2 eða C3, sem eru eingöngu rafknúin, eru kröfurnar
í IV. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 3/2014 uppfylltar
og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/eftir því sem unnt er (4) (ef „eftir
því sem unnt er“ er valið, tilgreinið hvernig:.......................................................................... )

30.9.

Einangrunarkassi rafgeymis

30.9.1.

Rafgeymir er aftengdur með: rafrænu kerfi/kveikjulykli/algengu verkfæri/rofa/á annan hátt
(4) (ef á annan hátt skal tilgreina hvernig:............................................................................... )

31.

ELDSNEYTISGEYMIR/-GEYMAR

31.1.

Teikning og tæknilýsing á geymi/geymum ásamt öllum tengingum og línum inn- og
útrásarkerfis, lásum, lokum og festibúnaði: ..............................................................................

31.2.

Teikning sem sýnir greinilega staðsetningu geymisins/geymanna í ökutækinu: .....................

31.3.

Teikning af hitahlífinni milli geymis og útblásturskerfis: ........................................................
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31.4.

Aðaleldsneytisgeymir/-geymar:

31.4.1.

Hámarksrúmtak: .......................................................................................................................

31.4.2.

Efni sem eru notuð: ..................................................................................................................

31.4.3.

Inntak eldsneytisgeymis: þröngt rennslisop/merkimiði (4) ......................................................

31.4.4.

Ráðstöfun eða ráðstafanir til að eyða stöðurafmagni (ef einhverjar): ......................................

31.5.

Varaeldsneytisgeymir/-geymar

31.5.1.

Hámarksrúmtak: .......................................................................................................................

31.5.2.

Efni sem eru notuð: ..................................................................................................................

31.5.3.

Inntak eldsneytisgeymis: þröngt rennslisop/merkimiði (4) ......................................................

31.5.4.

Ráðstöfun eða ráðstafanir til að eyða stöðurafmagni (ef einhverjar): ......................................

32.

HLIÐARVÖRN OG HLÍFÐARVIRKI AÐ AFTAN

32.1.

Hliðarvörn

32.1.1.

Til staðar: já/nei/ófullgerð (4)

32.1.2.

Teikning af þeim hlutum ökutækisins sem skipta máli varðandi hliðarvörn, þ.e. teikning
af ökutækinu og/eða undirvagni ásamt staðsetningu og festingu áss eða ása, teikning af
festingum og/eða tengihlutum hliðarvarnarinnar. Ef hliðarvörnin er fengin án sérstaks
hliðarvarnarbúnaðar skal sjást greinilega á teikningunni að stærðir séu í samræmi við það
sem krafist er: ...........................................................................................................................

32.1.3.

Teikningar af gólflínu meðfram hlið ökutækisins: ...................................................................

32.1.4.

Þversniðsteikningar af nauðsynlegum einingum gegnum ytra borðið til að mæla hæð (H)
útstæðra hluta ytra borðsins í samræmi við 1. viðbæti við XXVII. viðauka við framselda
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208: ............................................................

32.1.5.

Ef um hliðarvarnarbúnað er að ræða skal fylgja ítarleg lýsing og/eða teikning af honum (að
festingum og tengihlutum meðtöldum) eða gerðarviðurkenningarnúmer íhluta: ....................

32.1.5.1.

Efni sem eru notuð: ..................................................................................................................

32.1.5.2.

Tæmandi upplýsingar um festingar sem krafist er og ítarlegar leiðbeiningar, þ.m.t. kröfur um
snúningsvægi fyrir áfestingu: ...................................................................................................

32.1.6.

Kröfur skv. 2. og 3. lið og I., II. og III. hluta reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 73 (Stjtíð. ESB L 122, 8.5.2012, bls. 1) eru uppfylltar og viðeigandi
skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

32.2.

Hlífðarvirki að aftan

32.2.1.

Til staðar: já/nei/ófullgert (4)

32.2.2.

Teikning af þeim hlutum ökutækisins sem skipta máli varðandi hlífðarvirki að aftan, þ.e.
teikning af ökutækinu og/eða undirvagninum ásamt staðsetningu og festingu breiðasta
afturáss, teikning af festingum og/eða tengihlutum hlífðarvirkisins. Ef hlífðarvirki að aftan er
ekki sérstakur búnaður skal sjást greinilega á teikningunni að stærðir séu í samræmi við það
sem krafist er: ...........................................................................................................................

32.2.3.

Teikningar af gólflínu á afturhluta ökutækisins: .......................................................................

32.2.4.

Ef um er að ræða sérstakan búnað skal fylgja ítarleg lýsing og/eða teikning af hlífðarvirkinu
að aftan (að festingum meðtöldum) eða gerðarviðurkenningarnúmer hafi það fengið
gerðarviðurkenningu sem aðskilin tæknieining: ......................................................................

32.2.4.1.

Efni sem eru notuð: ..................................................................................................................
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32.2.4.2.

Tæmandi upplýsingar um festingar sem krafist er og ítarlegar leiðbeiningar, þ.m.t. kröfur um
snúningsvægi fyrir áfestingu: ...................................................................................................

33.

HLEÐSLUPALLUR EÐA -PALLAR

33.1.

Mál hleðslupalls eða -palla

33.1.1.

Lengd hleðslupalls eða -palla: … mm

33.1.2.

Breidd hleðslupalls eða -palla: … mm

33.1.3.

Hæð hleðslupalls eða -palla yfir jörð (47): … mm

33.2.

Flutningsgeta hleðslupalls eða -palla, uppgefin af framleiðanda: … kg

33.2.1.

Dreifing þungans á ásana: … kg

33.3.

Að því er varðar ökutæki í flokkum T og C, losanlegur pallur eða pallar: já/nei/valkvætt (4)

33.3.1.

Lýsing á búnaði til festingar við ökutækið: ..............................................................................

33.4.

Stöðugleiki hleðslupalls

33.4.1.

Staðsetning þyngdarmiðju palls eða palla í stefnu gegnum lengdar-, breiddar- og hæðar
miðjuplan: .................................................................................................................................

33.4.2.

Ef ökutæki hafa fleiri en einn hleðslupall: staðsetning þyngdarmiðju ökutækisins með
farm á pallinum eða pöllunum og án ökumanns, í stefnu gegnum lengdar-, breiddar- og
hæðarmiðjuplan: .......................................................................................................................

34.

DRÁTTARBÚNAÐUR AÐ FRAMAN (ÖKUTÆKI Í FLOKKUM T OG C)

34.1.

Málsett teikning af dráttarbúnaði að framan og festingarbúnaði hans: ....................................

34.2.

Fyrir ökutæki með tæknilega leyfilegan hámarksmassa sem er ekki meiri en 2000 kg: kröfur í
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1005/2010 (Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2010, bls.
36) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

35.

HJÓLBARÐAR

35.1.

Gerðarviðurkenndir í samræmi við XXX. viðauka við
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/208: já/nei/á ekki við (4).

35.2.

Gerðarviðurkenndir í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 661/2009
(Stjtíð. ESB L 200, 31.7.2009, bls. 1): já/nei/á ekki við (4).

35.3.

Viðurkenndir í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
106 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 231): já/nei/á ekki við (4)

35.4.

Viðurkenndir í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
30 (Stjtíð. ESB L 307, 23.11.2011, bls. 1): já/nei/á ekki við (4)

35.5.

Viðurkenndir í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
54 (Stjtíð. ESB L 307, 23.11.2011, bls. 2): já/nei/á ekki við (4)

35.6.

Viðurkenndir í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
75 (Stjtíð. ESB L 84, 30.3.2011, bls. 46): já/nei/á ekki við (4)

35.7.

Viðurkenndir í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
117 (Stjtíð. ESB L 307, 23.11.2011, bls. 3): já/nei/á ekki við (4)

36.

HJÓL- OG AURHLÍFABÚNAÐUR

36.1.

Hjólhlífar

36.1.1.

Ökutæki er búið hjólhlífum: já/nei (4)

36.1.2.

Stutt lýsing á ökutækinu með tilliti til hjólhlífa þess: ..............................................................
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36.1.3.

Nákvæmar teikningar af hjólhlífunum og staðsetningu þeirra á ökutækinu þar sem fram koma
stærðir þeirra og tekið er tillit til ystu hluta hjólbarða-/hjólasamsetninga: ..............................

36.2.

Annar hjól- og aurhlífabúnaður

36.2.1.

Til staðar: já/nei/ófullgerður (4)

36.2.2.

Stutt lýsing á ökutækinu með tilliti til hjól- og aurhlífabúnaðar þess og íhluta: ......................

36.2.3.

Nákvæmar teikningar af hjól- og aurhlífunum og staðsetningu þeirra á ökutækinu þar sem
fram koma stærðir þeirra og tekið er tillit til ystu hluta hjólbarða-/hjólasamsetninga: ............

37.

SKRIÐBELTAUNDIRVAGN
(fyllið einnig út færslu 4.1.2.3)

37.1.

Ljósmyndir og málsettar teikningar af tilhögun skriðbeltaundirvagnsins og uppsetningu hans
á ökutækinu (þ.m.t. af þeim hlutum sem eru innan á beltunum til að tryggja að beltin renni
rétt yfir keflin, og af munstrinu á ytra borði beltanna): ............................................................

37.2.

Tegund efnis sem er í snertingu við yfirborðið: gúmmíbelti/stálbelti/gúmmíklossar á
beltaskónum (4)

37.3.

Málmbelti

37.3.1.

Fjöldi beltakefla sem færa þungann beint niður á yfirborð vegarins (NR): .............................

37.3.2.

Yfirborðsflötur hvers klossa (AP): … mm2:

37.4.

Gúmmíbelti

37.4.1.

Heildaryfirborðsflötur gúmmígripa í snertingu við veginn (AL): … mm2:

37.4.2.

Hlutfall klossaflatar samanborið við heildarflöt beltisins: … %

38.

VÉLTENGI

38.1.

Ljósmyndir og málsettar teikningar af véltenginu, uppsetningu þess á ökutækinu og
tengingu þess við búnaðinn sem er uppsettur á eftirvagninum:

38.1.1.

Véltengi að aftan: já/nei (4)

38.1.2.

Tengibúnaður að framan (ökutæki í flokkum R og S): já/nei (4)

38.2.

Stutt tæknileg lýsing á véltenginu þar sem gerð er grein fyrir framleiðslugerð og efninu
sem er notað

38.2.1.

Véltengi að aftan: .....................................................................................................................

38.2.2.

Tengibúnaður að framan (ökutæki í flokkum R og S): .............................................................

38.3.

Véltengi að aftan
Gerð (skv. 1. viðbæti við XXXIV. viðauka
við framselda reglugerð fram
kvæmda
stjórnarinnar (ESB) 2015/208):

…

…

…

Tegund:

…

…

…

Gerðarheiti framleiðanda:

…

…

…
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ESB-gerðarviðurkenningarmerki eða
-númer:

…

…

…

Lárétt hámarksþyngd/D-gildi (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Dráttarmassi T (4) (44):

... tonn

... tonn

... tonn

Leyfilegt, lóðrétt hámarksálag á tengi
punktinn (44):

… kg

… kg

… kg

lágmark

… mm

… mm

… mm

hámark

… mm

… mm

… mm

lágmark

… mm

… mm

… mm

hámark

… mm

… mm

… mm

Staðsetning
tengipunkts
(62)

hæð yfir
jörðu,

fjarlægð frá
lóðréttu plani
sem liggur í
gegnum ás
línu afturáss
38.4.

Tengibúnaður að framan (ökutæki í flokkum R og S):
Gerð (skv. 1. viðbæti við XXXIV. viðauka
við framselda reglugerð framkvæmda
stjórnarinnar (ESB) 2015/208):

…

…

…

Tegund:

…

…

…

Gerðarheiti framleiðanda:

…

…

…

ESB-gerðarviðurkenningarmerki eða
-númer:

…

…

…

Lárétt hámarksþyngd/D-gildi (4) (44):

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

… kg/kN (4)

Dráttarmassi T (4) (44):

... tonn

... tonn

... tonn

Leyfilegt, lóðrétt hámarksálag á tengi
punktinn (44):

… kg

… kg

… kg

lágmark

… mm

… mm

… mm

hámark

… mm

… mm

… mm

Staðsetning
tengipunkts
(62)

38.5.

13.10.2016

hæð yfir
jörðu,

Lýsing á véltenginu:
Gerð (skv. 1. viðbæti við XXXIV. viðauka við framselda reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208):

…

Tegund:

…

Gerðarheiti framleiðanda:

…

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Lárétt hámarksþyngd/D-gildi (4) (44):

Nr. 57/175

… kg/kN (4)

Dráttarmassi T (4) (44):

... tonn

Lóðrétt álag á tengipunktinn (S) (44):

… kg

Ljósmyndir og málsettar teikningar af tengibúnaðinum. Þessar teikningar
skulu einkum gefa nákvæmlega til kynna þau mál sem krafist er og
mælingar fyrir uppsetningu á búnaðinum.
Stutt tæknileg lýsing á véltenginu þar sem gerð er grein fyrir framleiðslu
gerð og efninu sem er notað.
Tegund prófunar
ESB-gerðarviðurkenningarmerki eða -númer

Í kyrrstöðu/á
hreyfingu (4)
…

— augu dráttarstanga, tengihausar eða svipaður tengibúnaður sem
skal festa við véltengið (ef um er að ræða liðdráttarbeisli eða
hengivagnsbeisli)
— gerðarviðurkenningarmerki eða -númer véltengja sem festa skal við
grindina/stoðina fyrir dráttartengið (ef það takmarkast við tilteknar
gerðir):
38.6.

Gerðarviðurkenning íhlutar veitt samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 55 (Stjtíð. ESB L 227, 28.8.2010, bls. 1) og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

39.

ÞRIGGJA PUNKTA LYFTIBÚNAÐUR

39.1.

Þriggja punkta lyftibúnaður: framanásettur/aftanásettur/bæði framan- og aftanásettur/ekki til
staðar (4)

40.

VIÐBÓTARTENGIPUNKTAR

40.1.

Viðbótartengipunktar: já/nei/valkvæðir (4)

40.2.

Nákvæm tæknilýsing (þ.m.t. ljósmyndir eða teikningar) og megintilgangur viðbótartengi
punktanna: ................................................................................................................................

40.3.

Leyfilegt lóðrétt hámarksálag á viðbótartengipunktana: … kg

D.

UPPLÝSINGAR UM HEMLAAFKÖST

41.

FJÖÐRUN

41.1.

Stutt lýsing og uppdráttur af fjöðrunarbúnaðinum og stjórnbúnaði hans fyrir hvern ás eða hóp
ása eða hjól: ..............................................................................................................................

41.2.

Teikning af fyrirkomulagi fjöðrunar: .......................................................................................

41.3.

Hallastilling: já/nei/valkvætt (4)

41.4.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum: .........................................................................

41.5.

Loftfjöðrun á drifási eða ásum: já/nei (4)

41.5.1.

Fjöðrun drifáss eða drifása jafngild loftfjöðrun: já/nei (4)

41.5.2.

Tíðni og deyfing sveiflu fjaðrandi massans: .............................................................................

41.6.

Loftfjöðrun á öðrum ási eða ásum en drifási: já/nei (4)

41.6.1.

Fjöðrun á öðrum ási eða ásum en drifási jafngild loftfjöðrun: já/nei (4)
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41.6.2.

Tíðni og deyfing sveiflu fjaðrandi massans: .............................................................................

41.7.

Eiginleikar fjaðrandi hluta í fjöðrunarbúnaði (hönnun, eiginleikar efna og mál): ...................

41.8.

Ökutæki búið vökvaloftfjöðrun/vökvafjöðrun/loftfjöðrun: já/nei (4)

41.9.

Jafnvægisstillar: já/nei/valkvæðir (4)

41.10.

Höggdeyfar: já/nei/valkvæðir (4)

41.11.

Annar búnaður (ef einhver): .....................................................................................................

42.

ÁSAR OG HJÓLBARÐAR

42.1.

Lýsing (þ.m.t. ljósmyndir og teikningar) af ásinum eða ásunum: ............................................

42.2.

Efni og smíðaaðferð: ................................................................................................................

42.3.

Tegund (ef við á): .....................................................................................................................

42.4.

Gerð (ef við á): .........................................................................................................................

42.5.

Leyfilegur hámarksmassi sem hvílir á ásnum eða ásunum: … kg

42.6.

Mál áss eða ása:

42.6.1.

Lengd: … mm

42.6.2.

Breidd: … mm

42.7.

Tenging hemlunarbúnaðar við ásinn eða ásana: áslæg/geislalæg/samþætt/önnur (4) (ef önnur,
tilgreinið)

42.8.

Mál stærstu leyfilegu hjólbarða á hemluðum ásum: .................................................................

42.8.1.

Nafngildi veltiummáls stærstu hjólbarða á hemluðum ásum: ..................................................

42.8.2.

Mál stærstu leyfilegu hjólbarða á aflásum: ...............................................................................

42.8.3.

Nafngildi veltiummáls stærstu hjólbarða á aflásum: ................................................................

43.

HEMLUN

43.1.

Stutt lýsing á uppsettu hemlakerfi eða -kerfum í ökutækinu (samkvæmt lið 1.6 í viðbótinni við
1. viðbæti XIII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/68)

43.2.

Forskriftir fyrir ökutækið að því er varðar stýrirásir loftknúinna og/eða rafkúinna stýrilína
hemlakerfisins eða -kerfanna og skrá yfir studd boð og breytur: .............................................

43.3.

Viðmót hemlakerfis eða -kerfa uppfyllir ISO-staðal 11992-1:2003 (Road vehicles —
Interchange of digital information on electrical connections between towing and towed
vehicles — Part 1: Physical and data-link layers), þ.m.t. bitaflutningslagið, greinalagið og
notkunarlagið og studd boð og breytur: já/nei (4)

43.4.

Hemlakerfi

43.4.1.

Lýsing á vinnsluhætti hemlakerfisins eða -kerfanna (að öllum rafeindahlutum meðtöldum),
teikning af rafkerfi, teikning af vökva- eða lofthringrás (55): ...................................................

43.4.2.

Uppdráttur og skýringarteikning af vinnslu hemlakerfisins eða -kerfanna (55): ......................

43.4.3.

Skrá yfir rétt auðkennda hemlakerfisíhluti (55): ........................................................................

13.10.2016

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

43.4.4.

Tæknilegar skýringar á útreikningi um hemlakerfið eða -kerfin (ákvörðun hlutfalls samanlagðra
hemlunarkrafta við ytra ummál hjóla miðað við kraft sem beitt er á hemlastjórnbúnað) (55): .
...................................................................................................................................................

43.4.5.

Ytri orkugjafi eða -gjafar (ef einhverjir eru) (eiginleikar, rúmtak orkugeyma, hámarks- og
lágmarksþrýstingur, þrýstimælir og búnaður í mælaborði sem varar við lágmarksþrýstingi,
soggeymar og -loki, þrýstidælur, samræmi við ákvæði um þrýstibúnað) (55): .........................

43.4.6.

Rafrænt hemlakerfi: já/nei/valkvætt (4)

43.4.7.

Prófunarskýrslunúmer fyrir prófun af gerð I í samræmi við VII. viðauka við framselda
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/68 (ef við á): ..............................................

43.5.

Gírskipting hemla

43.5.1.

Gírskipting hemla: beinskipting/vökvaskipting án hjálparafls/aflstýrð/beintengdur gírkassi (4)

43.5.2.

Gírskiptitækni: loftknúin/vökvaknúin/bæði loft- og vökvaknúin (4)

43.5.3.

Læsing vinstri og hægri hemlastjórnbúnaðar: ..........................................................................

43.6.

Hemlabúnaður eftirvagna

43.6.1.

Tækni notuð í stjórnbúnaði hemlabúnaðar eftirvagna: Vökva-/loft-/raf- (4)

43.6.2.

Hemlaræsibúnaður fyrir eftirvagna (lýsing, eiginleikar): .........................................................

43.6.3.

Lýsing á tengibúnaði, tengslum og öryggisbúnaði (þ.m.t. teikningar, yfirlitsteikningar og
auðkenning alls rafeindabúnaðar): ...........................................................................................

43.6.4.

Gerð tengja: ein leiðsla/tvær leiðslur (4)

43.6.4.1.

Yfirþrýstingur við inngjöf (1 leiðsla): ……… kPa

43.6.4.2.

Yfirþrýstingur við inngjöf (2 leiðslur) (ef við á): ……… kPa

43.6.4.2.1.

Vökvaþrýstikerfi: ……… kPa

43.6.4.2.2.

Loftþrýstikerfi: ……… kPa

E.

UPPLÝSINGAR UM SMÍÐI ÖKUTÆKIS

44.

SAMRÆMI FRAMLEIÐSLU

44.1.

Lýsing á stjórnunarkerfunum fyrir heildargæðastýringu: .........................................................

45.

AÐGANGUR AÐ UPPLÝSINGUM UM INNBYGGÐ GREININGARKERFI ÖKUTÆKIS
OG UM VIÐGERÐIR OG VIÐHALD ÖKUTÆKIS (45)

45.1.

Veffang fyrir aðalvefsetrið sem veitir aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald
ökutækja (45): ............................................................................................................................

45.2.

Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu, skal skrá veffang fyrir aðalvefsetrið sem
veitir aðgang að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja frá framleiðanda eða
framleiðendum á fyrra stigi/fyrri stigum (45): ...........................................................................

45.3.

Viðeigandi upplýsingar sem gera kleift að þróaðir verði íhlutir til endurnýjunar sem skipta
miklu máli fyrir rétta virkni innbyggða greiningarkerfisins lagðar fram: já/nei (4)

45.4.

Ársframleiðsla gerðar á heimsvísu (61): ....................................................................................

45.5.

Sönnun/sannanir fyrir því að farið sé að ákvæðum um að upplýsingar um viðgerðir og
viðhald ökutækis séu einungis veittar á opnum texta- og myndsniðum eða sniðum sem
einungis þarf staðlaðar hugbúnaðartengjur, sem auðvelt er að afla og setja upp og sem keyra
á tölvustýrikerfum sem eru í almennri notkun, til að skoða og prenta.
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45.5.1.

Lykilorð í lýsigögnunum samræmast ISO-staðli 15031-2:2010 (Road vehicles —
Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics
— Part 2: Guidance on terms, definitions, abbreviations and acronyms): já/nei (4)

45.6.

Endurforritun stýrieininga í samræmi við lið 2.5 í 1. viðbæti við V. viðauka við framselda
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1322/2014

45.6.1.

Endurforritun stýrieininga framkvæmd í samræmi við: /SAE J2534/TMC RP1210/annan
frjálsan hugbúnað/ (4) (ef það er annar frjáls hugbúnaður, tilgreinið hann: ........................... )

45.6.1.1.

Séreignarhugbúnaður: já/nei (4)

45.6.1.2.

ISO-staðall 22900-2 (Road vehicles — Modular vehicle communication interface (MVCI) —
Part 2: Diagnostic protocol data unit application programming interface (D-PDU API)): já/
nei (4)

45.6.1.3.

SAE J2534 (Recommended practice for pass-thru vehicle programming): já/nei (4)

45.6.1.4.

TMC RP1210 (API): já/nei (4)

45.6.1.5.

Annar frjáls hugbúnaður: já/nei (4) (ef um annan frjálsan hugbúnað er að ræða, tilgreinið
hann: ....................................................................................................................................... )

45.6.2.

Fullgilding á samhæfi sérhugbúnaðar framleiðandans og samskiptaskilflötum ökutækisins er
framkvæmd: með óháðum samskiptaskilflötum/með sérstökum vélbúnaði sem fenginn er að
láni (4)

45.6.3.

Samskipti inni í ökutækinu og samskipti milli rafstýringareininga og greiningarþjónustu
samkvæmt staðli:

45.6.3.1.

SAE J1939 (Serial control and communications vehicle network): já/nei (4)

45.6.3.2.

ISO 11783 (Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and
communications data network): já/nei (4)

45.6.3.3.

ISO 14229 (Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS)): já/nei (4)

45.6.3.4.

ISO 27145 (Road vehicles — Implementation of World-Wide Harmonized On-Board
Diagnostics (WWH-OBD) communication requirements) ásamt ISO 15765-4 (Road
vehicles — Diagnostic communication over Controller Area Network (DoCAN) — Part 4:
Requirements for emissions-related systems) (4)/ISO 13400 (Road vehicles — Diagnostic
communication over Internet Protocol (DoIP)) (4): já/nei (4)

45.7.

Upplýsingar sem eru nauðsynlegar vegna framleiðslu á greiningartækjum

45.7.1.

Framleiðandi ökutækisins notar greiningar- og prófunartæki í samræmi við ISO-staðal
22900-2:2009 (Road vehicles — Modular vehicle communication interface (MVCI) — Part
2: Diagnostic protocol data unit application programming interface (D-PDU API)) og ISOstaðal 22901-2:2011 (Road vehicles — Open diagnostic data exchange (ODX) — Part 2:
Emissions-related diagnostic data) innan sérleyfiskerfa sinna: já/nei/á ekki við (4) (tilgreinið
ástæður ef á ekki við er valið:................................................................................................. )

45.7.2.

ODX skrár eru aðgengilegar fyrir sjálfstæða rekstraraðila á vefsetri framleiðandans: já/nei/á
ekki við (4) (tilgreinið ástæður ef á ekki við er valið:............................................................. )

45.7.3.

Upplýsingar um samskiptareglur eins og mælt er fyrir um í lið 1.1 í 2. viðbæti við V. viðauka
við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014 eru aðgengilegar á
vefsetrum framleiðanda fyrir viðgerðarupplýsingar: já/nei/á ekki við (4) (tilgreinið ástæður ef
á ekki við er valið:................................................................................................................... )

45.7.4.

Upplýsingar sem þarf til prófunar og greiningar á innbyggða greiningarkerfinu eins og mælt er
fyrir um í lið 1.2 í 2. viðbæti við V. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr. 1322/2014 eru aðgengilegar á vefsetrum framleiðanda fyrir viðgerðarupplýsingar:
já/nei/á ekki við (4) (tilgreinið ástæður ef á ekki við er valið:................................................. )
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45.7.5.

Gögn sem þarf til að framkvæma viðgerð eins og mælt er fyrir um í lið 1.3 í 2. viðbæti
við V. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014
eru aðgengileg á vefsetrum framleiðanda fyrir viðgerðarupplýsingar: já/nei/á ekki við (4)
(tilgreinið ástæður ef á ekki við er valið:................................................................................ )

45.8.

Upplýsingar um viðgerðir og viðhald samtengdra ökutækja

45.8.1.

Framleiðandi ökutækisins mælir með að tengja saman tiltekna gerð dráttarvélar og tiltekna
gerð ökutækis í R eða S flokki, eða öfugt: já/nei (4)

45.8.2.

Ökutæki sem mælt er með að tengja saman:

45.8.2.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda) (18): ...............................................................................

45.8.2.2.

Gerð (17): ...................................................................................................................................

45.8.2.2.1.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): .......................................................................................................

45.8.2.2.2.

Útfærsla eða útfærslur (17): .......................................................................................................

45.8.2.3.

Verslunarheiti (ef til er(u)): .......................................................................................................

45.8.2.4.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): ................................................................

45.8.3.

Upplýsingar um innbyggð greiningarkerfi ökutækja og viðgerðir og viðhald þeirra sem
varða samtengjanleika beggja ökutækja eru veittar á vefsetri sem er sett upp sameiginlega af
nokkrum framleiðendum eða samtökum framleiðenda: já/nei (4)

45.8.3.1.

Veffang vefseturs sem er sett upp sameiginlega af nokkrum framleiðendum eða samtökum
framleiðenda (4) ........................................................................................................................

46.

VELTIVARNARBÚNAÐUR

46.1.

Veltivarnarbúnaður: lögboðinn/valkvæður/staðalbúnaður (4)

46.2.

Veltivarnarbúnaður við stýrishús/við grind/með veltigrind eða -grindum sem eru settar upp að
framan/aftan (4)

46.2.1.

Ef um er að ræða veltigrind: fellanleg/ekki fellanleg (4)

46.2.2.

Ef um er að ræða fellanlega veltigrind:

46.2.2.1.

Fellanleg: með verkfærum/án verkfæra (4),

46.2.2.2.

Læsibúnaður: handvirkur/sjálfvirkur (4)

46.2.2.3.

Ljósmyndir og nákvæmar tækniteikningar sem sýna gripsvæði og yfirlit yfir aðgengileg
svæði frá hlið og ofan frá. Málin skulu koma fram á teikningunni: .........................................

46.3.

Ljósmyndir og nákvæmar tækniteikningar sem sýna staðsetningu veltivarnarbúnaðarins,
staðsetningu málpunkts sætis, smáatriði í festingum og staðsetningu á framhluta dráttar
vélarinnar sem getur (ef nauðsyn krefur) haldið dráttarvélinni uppi ef hún veltur o.s.frv. (ef um
er að ræða fellanlegan veltivarnarbúnað sem er settur upp að framan skal sýna gripsvæði og
yfirlit yfir aðgengileg svæði frá hlið og ofan frá). Helstu mál skulu koma fram á teikningunum,
þ.m.t. ytri mál dráttarvélarinnar með áfestu hlífðarvirki og helstu innanmálum: ....................

46.4.

Stutt lýsing á hlífðarvirkinu sem samanstendur af:

46.4.1.

Byggingargerð: .........................................................................................................................

46.4.2.

Nákvæmum upplýsingum um festingar: ..................................................................................

46.4.3.

Nákvæmum upplýsingum um þann framhluta dráttarvélarinnar sem getur (ef nauðsyn krefur)
haldið henni uppi ef hún veltur: ...............................................................................................

46.4.4.

Aukagrind: ................................................................................................................................

46.5.

Mál (52)

46.5.1.

Hæð þakhluta fyrir ofan málpunkt sætis: … mm
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46.5.2.

Hæð þakhluta yfir fótabretti dráttarvélarinnar: … mm

46.5.3.

Breidd hlífðarvirkisins að innan, lóðrétt fyrir ofan málpunkt sætisins í sömu hæð og miðja
stýrishjólsins: … mm

46.5.4.

Fjarlægð frá miðju stýrishjóls til þess hluta hlífðarvirkisins sem er á hægri hönd: … mm

46.5.5.

Fjarlægð frá miðju stýrishjóls til þess hluta hlífðarvirkisins sem er á vinstri hönd: … mm

46.5.6.

Lágmarksfjarlægð frá hjólhring stýris að hlífðarvirkinu: … mm

46.5.7.

Lárétt fjarlægð frá málpunkti sætisins að afturhluta hlífðarvirkisins fyrir ofan málpunkt
sætisins: … mm

46.5.8.

Staðsetning (miðað við afturás) þess framhluta dráttarvélarinnar sem getur (ef nauðsyn
krefur) haldið henni uppi ef hún veltur:

46.5.8.1.

Lárétt fjarlægð: … mm

46.5.8.2.

Lóðrétt fjarlægð: … mm

46.6.

Nákvæmar upplýsingar um efni sem eru notuð til að smíða hlífðarvirkið og nákvæmar
skilgreiningar á stálinu sem er notað (53)

46.6.1.

Aðalgrind (hlutir — efni — stærðir): .......................................................................................

46.6.2.

Festingar (hlutir— efni — stærðir): .........................................................................................

46.6.3.

Samsetning og skrúfboltar (hlutir — stærðir): .........................................................................

46.6.4.

Þak (hlutir — efni — stærðir): .................................................................................................

46.6.5.

Klæðning (ef hún er fyrir hendi) (hlutir — efni — stærðir): ....................................................

46.6.6.

Gler (ef það er fyrir hendi) (hlutir — efni — stærðir): ............................................................

46.6.7.

Framhluti dráttarvélarinnar sem getur (ef nauðsyn krefur) haldið henni uppi ef hún veltur
(hlutir — efni — stærðir): ........................................................................................................

46.7.

Í stað færslna 46.1 til 46.6.7 má leggja fram eftirfarandi upplýsingar:

46.7.1.

Fullgerða prófunarskýrslu gefna út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir
á hlífðarvirkjum dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt (hreyfiprófun), 3. reglu OECD,
útgáfu 2015 frá júlí 2014, og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki
við (4)

46.7.2.

Fullgerða prófunarskýrslu gefna út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir
á hlífðarvirkjum dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt (hreyfiprófun), 8. reglu OECD,
útgáfu 2015 frá júlí 2014, og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki
við (4)

46.7.3.

Fullgerða prófunarskýrslu gefna út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir
á hlífðarvirkjum dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt (hreyfiprófun), 4. reglu OECD,
útgáfu 2015 frá júlí 2014, og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki
við (4)

46.7.4.

Fullgerða prófunarskýrslu gefna út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir
á framanásettum veltivarnarbúnaði dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með
lítilli sporvídd, 6. reglu OECD, útgáfu 2015 frá júlí 2014, og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)
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46.7.5.

Fullgerða prófunarskýrslu gefna út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir
á aftanásettum veltivarnarbúnaði dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með
lítilli sporvídd, 7. reglu OECD, útgáfu 2015 frá júlí 2014, og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

47.

FALLVARNARGRINDUR

47.1.

Ökutæki í flokkum T og C, búin til notkunar í skógrækt

47.1.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 2083:2006 (Machinery for forestry — Falling-object protective
structures (FOPS) — Laboratory tests and performance requirements), I. stig/II. stig (4) um
fallvarnargrindur eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

47.2.

Öll önnur ökutæki í flokkum T og C sem eru búin fallvarnargrindum

47.2.1.

Ljósmyndir og nákvæmar tækniteikningar sem sýna staðsetningu fallvarnarinnar,
staðsetningu málpunkts sætis o.s.frv. Helstu mál skulu koma fram á teikningunum, þ.m.t. ytri
mál dráttarvélarinnar með áfestu hlífðarvirki og helstu innanmálum:

47.2.2.

Stutt lýsing á hlífðarvirkinu sem samanstendur af:

47.2.2.1.

Byggingargerð: .........................................................................................................................

47.2.2.2.

Nákvæmum upplýsingum um festingar: ..................................................................................

47.2.3.

Málum (52)

47.2.3.1.

Hæð þakhluta fyrir ofan málpunkt sætis: … mm

47.2.3.2.

Hæð þakhluta yfir fótabretti dráttarvélar: … mm

47.2.3.3.

Mesta hæð dráttarvélar með áföstu hlífðarvirki: … mm

47.2.3.4.

Mesta breidd hlífðarvirkisins (ef aurbretti eru talin með skal taka það fram): … mm

47.2.4.

Nákvæmar upplýsingar um efni sem eru notuð til að smíða hlífðarvirkið og nákvæmar
skilgreiningar á stálinu sem er notað (53)

47.2.4.1.

Aðalgrind (hlutir — efni — stærðir): .......................................................................................

47.2.4.2.

Festingar (hlutir — efni — stærðir): ........................................................................................

47.2.4.3.

Samsetning og skrúfboltar (hlutir — stærðir): .........................................................................

47.2.4.4.

Þak (hlutir — efni — stærðir): .................................................................................................

47.2.5.

Nákvæmar upplýsingar um styrkingu framleiðanda dráttarvélarinnar á upprunalegum
hlutum: ......................................................................................................................................

47.2.6.

Í stað færslna 47.2.1 til 47.2.5 er lögð fram fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra
reglna OECD um opinberar prófanir á fallvarnargrindum dráttarvéla fyrir landbúnað og
skógrækt, 10. reglu OECD, útgáfu 2015 frá júlí 2014, og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

48.

HÁVAÐASTIG SEM ÖKUMAÐUR VERÐUR FYRIR

48.1.

Ökutæki í flokki T eða C (með gúmmíbeltum) sem skal prófa í samræmi við prófunaraðferð
1 í samræmi við 2. lið XIII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórarinnar (ESB)
nr. 1322/2014: já/nei/á ekki við (4)

48.2.

Ökutæki í flokki T eða C (með gúmmíbeltum) sem skal prófa í samræmi við prófunaraðferð
2 í samræmi við 3. lið XIII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórarinnar (ESB)
nr. 1322/2014: já/nei/á ekki við (4)

48.3.

Ökutæki í flokki C með stálbeltum skulu prófuð á lagi af rökum sandi eins og tilgreint er
í mgr. 5.3.2 í ISO-staðli 6395:2008 (Earth-moving machinery — Determination of sound
power level — Dynamic test conditions): já/nei/á ekki við (4)
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48.4.

Í stað færslna 48.1 til 48.3 er lögð fram fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra
reglna OECD um opinberar mælingar á hávaða við ökumannssæti dráttarvéla fyrir landbúnað
og skógrækt, 5. reglu OECD, útgáfu 2015 frá júlí 2014, og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

49.

SÆTI (HNAKKAR OG SÆTI)

49.1.

Sætaskipan: sæti/hnakkur (4)

49.2.

Hnit eða teikning af viðmiðunarpunkti sætis eða sæta í öllum stillingum: ..............................

49.3.

Lýsing og teikningar af:

49.3.1.

Sætunum og festingum þeirra: .................................................................................................

49.3.2.

Stillibúnaðinum: .......................................................................................................................

49.3.3.

Færslubúnaði og læsibúnaði: ....................................................................................................

49.3.4.

Festingum sætisbelta (séu þær hluti af sætisgrind): .................................................................

49.3.5.

Þeim hlutum ökutækisins sem notaðir eru sem festingar: ........................................................

49.4.

Ökumannssæti

49.4.1.

Staðsetning ökumannssætis: vinstri/hægri/miðja (4): ...............................................................

49.4.2.

Gerðarflokkur ökumannssætis: flokkur A, undirflokkur I/II/III, flokkur B (4)

49.4.3.

Vendisæti ökumanns: já/nei (4)

49.4.3.1.

Lýsing á vendisæti ökumanns: .................................................................................................

49.4.4.

Mál ökumannssætisins, þ.m.t. dýpt og breidd sætisyfirborðsins, staða og halli bakstoðar, sem
og halli sætisyfirborðs:

49.4.5.

Helstu eiginleikar ökumannssætisins: ......................................................................................

49.4.6.

Stillibúnaður: ............................................................................................................................

49.4.7.

Færslubúnaður og læsibúnaður langsum og lóðrétt: ................................................................

49.4.7.1.

Ef um er að ræða ökutæki sem ekki er búið stillanlegu sæti skal tilgreina færslugetu stýris
stangarinnar og fetilsins eða fetlanna: ......................................................................................

49.5.

Farþegasæti, eitt eða fleiri

49.5.1.

Staðsetning og fyrirkomulag (8): ..............................................................................................

49.5.2.

Mál farþegasætis eða -sæta: .....................................................................................................

49.5.3.

Helstu eiginleikar farþegasætisins eða -sætanna: .....................................................................

49.5.4.

Kröfur samkvæmt EN-staðli 15694:2009 (Agricultural and forestry tractors. Passenger
seat. Requirements and test procedures) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

49.5.5.

Kröfur samkvæmt EN-staðli 15997:2011 (Torfæruökutæki (fjórhjól) - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir (e. All terrain vehicles (ATVs — Quads). Safety requirements and test
methods)) um farþegasæti fyrir torfæruökutæki af gerð II eru uppfylltar og viðeigandi skjöl
fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

50.

ATHAFNARÝMI OG AÐGANGUR AÐ OG ÚTGANGUR ÚR ÖKUTÆKINU AÐ
MEÐTÖLDUM DYRUM OG GLUGGUM

50.1.

Athafnarými

50.1.1.

Nákvæmar ljósmyndir eða teikningar, þ.m.t. mál athafnarýmisins, þar sem einkum er tilgreind
staðsetning viðmiðunarpunkts sætisins og mál athafnarýmisins umhverfis hann, fríhæð milli
undirstöðu stýrishjólsins og fastra hluta dráttarvélarinnar, staðsetningar stjórnbúnaðar, rima
og nauðsynlegra handsláa. ........................................................................................................
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50.1.2.

Handvirkur stjórnbúnaður hefur þá lágmarksfríhæð sem krafist er í lið 4.5.3 í ISO-staðli 42541:2013 (Agricultural machinery — Safety — Part 1: General requirements) og viðeigandi
skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

50.2.

Aðgangur að ökumannssæti:

50.2.1.

Nákvæmar ljósmyndir eða teikningar og/eða sundurgreind teikning, þ.m.t. mál innganga,
þrepa, rima, handsláa og handfanga: ........................................................................................

50.2.2.

Lágmarksmál þrepa, innbyggðra fótstiga og rima:

50.2.2.1.

Dýpt: … mm

50.2.2.2.

Breidd: … mm

50.2.2.3.

Hæð: … mm

50.2.2.4.

Fjarlægð milli yfirborðs tveggja þrepa: … mm

50.2.3.

Að því er varðar ökutæki í flokki C eru kröfur samkvæmt lið 3.3.5 í XV. viðauka við
framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014 uppfylltar og viðeigandi
skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

50.2.4.

Handslár/handföng (4) eru til staðar: já/nei (4)

50.3.

Aðgangur að öðrum stöðum en ökumannssætinu:

50.3.1.

Nákvæmar ljósmyndir eða teikningar og/eða sundurgreind teikning, þ.m.t. mál innganga,
þrepa, rima, handsláa og handfanga: ........................................................................................

50.3.2.

Lágmarksmál þrepa, innbyggðra fótstiga og rima:

50.3.2.1.

Dýpt: … mm

50.3.2.2.

Breidd: … mm

50.3.2.3.

Hæð: … mm

50.3.2.4.

Fjarlægð milli yfirborðs tveggja þrepa: … mm

50.3.3.

Handslár/handföng (4) eru til staðar: já/nei (4)

50.4.

Hurðir fyrir farþega, læsingar og lamir:

50.4.1.

Fjöldi hurða og uppsetning þeirra, mál og hámarksopnun (5): .................................................

50.4.2.

Teikning af krækjum og lömum og staðsetningu þeirra á hurðunum: .....................................

50.4.3.

Tæknilýsing á krækjum og lömum: ..........................................................................................

50.4.4.

Hurðir ökutækis ásamt aflknúnum rúðum og aflknúnum þakhlerum, ef slíkt er ísett, uppfylla
ákvæði liða 5.8.1 til 5.8.5 í reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr.
21 (Stjtíð. ESB L 188, 16.7.2008, bls. 32): já/nei (4)

50.5.

Gluggar og neyðarútgangur eða -útgangar

50.5.1.

Ljósmyndir eða teikningar og/eða sundurgreind teikning af fyrirkomulagi glugga og
neyðarútganga, sem og af öðrum leiðum til að greiða fyrir rýmingu: .....................................

50.5.2.

Fjöldi glugga: … og neyðarútganga: ........................................................................................

50.5.3.

Mál glugga: … mm × … mm og neyðarútganga: … mm × … mm

50.5.4.

Leiðir til að forðast meiri hæðarmismun en 1000 mm til að greiða fyrir rýmingu, ef ísettar: .

51.

AFLÚTTAK EÐA -ÚTTÖK

51.1.

Fjöldi aflúttaka: .........................................................................................................................
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51.2.

Aðalaflúttak

51.2.1.

Staðsetning: að framan/að aftan/annað (4) (ef annað, tilgreinið hvað: ................................... )

51.2.2.

Snúningar á mínútu: .................................................................................................................

51.2.2.1.

Hlutfall snúninga aflúttaks miðað við snúninga hreyfils: .........................................................

51.2.4.

Valkvætt: Afl við aflúttak (PTO) á nafnhraða (í samræmi við 2. reglu OECD (57) eða ISOstaðal 789-1:1990 (Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests for power
take-off))

Afl við aflúttak á nafnsnúningshraða
(mín– 1)

Samsvarandi snúningshraði hreyfils
(mín– 1)

Afl
(kW)

1-540

…

…

2-1000

…

…

540E
1000E

51.2.3.

Hlíf fyrir aflúttak (lýsing, mál, teikningar, ljósmyndir): ..........................................................

51.3.

Viðbótaraflúttak (ef það er til staðar)

51.3.1.

Staðsetning: að framan/að aftan/annað (4) (ef annað, tilgreinið hvað: ................................... )

51.3.2.

Snúningar á mínútu: .................................................................................................................

51.3.2.1.

Hlutfall snúninga aflúttaks miðað við snúninga hreyfils: .........................................................

51.2.3.

Valkvætt: Afl við aflúttak (PTO) á nafnhraða (í samræmi við 2. reglu OECD (57) eða ISOstaðal 789-1:1990 (Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests for power
take-off))

Afl við aflúttak á nafnsnúningshraða
(mín– 1)

Samsvarandi snúningshraði hreyfils
(mín– 1)

Afl
(kW)

1-540

…

…

2-1000

…

…

540E
1000E
51.3.4.

Hlíf fyrir aflúttak (lýsing, mál, teikningar, ljósmyndir): ..........................................................

51.4.

Aftara aflúttak

51.4.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 500-1:2014 (Agricultural tractors — Rear-mounted power
take-off types 1, 2, 3 and 4 — Part 1: General specifications, safety requirements, dimensions
for master shield and clearance zone) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

51.4.2.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 500-2:2004 (Agricultural tractors — Rear-mounted power
take-off types 1, 2, 3 and 3 — Part 2: Narrow-track tractors, dimensions for master shield
and clearance zone) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/
nei/á ekki við (4)
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51.5.

Fremra aflúttak

51.5.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 8759-1:1998 (Agricultural wheeled tractors — Front-mounted
equipment — Part 1: Power take-off and three-point linkage) eru uppfylltar og viðeigandi
skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

52.

VARNIR AFLRÁSARÍHLUTA, ÚTBLÁSTURSKERFIS, HLÍFA OG HLÍFÐARBÚNAÐAR

52.1.

Lýsing (þ.m.t. teikningar, yfirlitsteikningar eða ljósmyndir) af varnarbúnaðinum ásamt
málum þar sem sýndar eru öryggisfjarlægðir til að forðast snertingu við hættulega hluta og sá
varnarbúnaður sem er ísettur til varnar á hættulegum punktum, hið minnsta fyrir eftirfarandi
íhluti:

52.1.1.

Stjórnbúnað: .............................................................................................................................

52.1.2.

Þriggja punkta lyftibúnað að aftan: ..........................................................................................

52.1.3.

Þriggja punkta lyftibúnað að framan: .......................................................................................

52.1.4.

Ökumannssæti og umhverfi: .....................................................................................................

52.1.5.

Farþegasæti, eitt eða fleiri (ef til staðar) ...................................................................................

52.1.6.

Stýrisbúnað og sveifluás: ..........................................................................................................

52.1.7.

Drifsköft áföst dráttarvélinni: ...................................................................................................

52.1.8.

Autt svæði kringum drifhjólin: .................................................................................................

52.1.9.

Vélarhlíf: ..................................................................................................................................

52.1.10.

Vörn gegn snertingu við heita fleti: ..........................................................................................

52.1.11.

Útblásturskerfi: .........................................................................................................................

52.1.12.

Hjól: ..........................................................................................................................................

52.2.

Lýsing (þ.m.t. teikningar og ljósmyndir, ef þörf er á) af þeim varnarbúnaði sem er notaður
sem:

52.2.1.

Einföld yfirborðsvörn: ..............................................................................................................

52.2.2.

Margföld yfirborðsvörn: ...........................................................................................................

52.2.3.

Vörn með algjörri hjúpun: ........................................................................................................

52.2.4.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef um þá er að ræða): ......................................

52.3.

Kröfur samkvæmt EN-staðli 15997:2011 (Torfæruökutæki (fjórhjól) - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir (All terrain vehicles (ATVs — Quads). Safety requirements and test methods)
á heitum flötum eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á
ekki við (4)

52.4.

Lýsing (þ.m.t. teikningar, yfirlitsteikningar eða ljósmyndir) af uppsetningu og merkingum á
sveigjanlegum vökvaslöngum: .................................................................................................

52.5.

Ef um er að ræða ökutæki í flokki R sem geta sturtað farmi: lýsing (þ.m.t. teikningar,
yfirlitsteikningar eða ljósmyndir) af stuðningsbúnaði fyrir viðgerðir og viðhald: ...................

52.6.

Lýsing og auðkenning (þ.m.t. teikningar, yfirlitsteikningar eða ljósmyndir) af smurpunktum
og aðgangi að þeim: .................................................................................................................
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53.

FESTINGAR FYRIR ÖRYGGISBELTI

53.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 3776:2006 (Tractors and machinery for agriculture — Seat
belts — Part 1: Anchorage location requirements) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja
með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

53.2.

Ljósmyndir og/eða teikningar af yfirbyggingunni sem sýna rétta, raunverulega staðsetningu
og mál festinganna: ..................................................................................................................

53.3.

Teikningar af festingunum og þeim hlutum burðarvirkis ökutækisins sem þær eru festar við
(ásamt upplýsingum um eiginleika þeirra efna sem notuð eru): ..............................................

53.4.

Heiti beltisgerða (14) sem heimilt er að setja á beltisfestingar ökutækjanna

Staðsetning festingar

Burðarvirki ökutækis
Sætisgrind

Ökumannssæti

Farþegasæti
1

Farþegasæti
…

⎧

Neðri
beltafestingar

⎨
⎩

Efri
beltafestingar

⎨
⎩

Efri
beltafestingar

⎨
⎩

Efri
beltafestingar

⎧

⎧

Neðri
beltafestingar

Neðri
beltafestingar

{

ytri
innri

{

ytri
innri

{

ytri
innri

53.4.1.

Athugun: ...................................................................................................................................

53.5.

Sérstakur búnaður (t.d. sætishæðarstilling, spennibúnaður o.s.frv.): .......................................

53.6.

Lýsing á tiltekinni gerð öryggisbeltis ef festingin er á sætisbaki eða ef í henni er búnaður sem
dreifir orku: ...............................................................................................................................

53.7.

Í stað færslna 53.2 til 53.6.

53.7.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 3776-2:2013 (Tractors and machinery for agriculture — Seat
belts — Part 2: Anchorage strength requirements) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja
með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

53.7.2.

Prófunarskýrsla veitt samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 14 (Stjtíð. ESB L 109, 28.4.2011, bls. 1) og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

53.7.3.

Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á
hlífðarvirkjum dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt (hreyfiprófun), 3. reglu OECD með
prófun á festingum fyrir sætisbelti, útgáfu 2015 frá júlí 2014, er lögð fram og viðeigandi skjöl
fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

53.7.4.

Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á
hlífðarvirkjum beltadráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt, 8. reglu OECD með prófun á
festingum fyrir sætisbelti, útgáfa 2015 frá júlí 2014, er lögð fram og viðeigandi skjöl fylgja
með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)
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53.7.5.

Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á
hlífðarvirkjum dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt (kyrrstöðuprófun), 4. reglu OECD
með prófun á festingum fyrir sætisbelti, útgáfu 2015 frá júlí 2014, er lögð fram og viðeigandi
skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

53.7.6.

Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á
framanásettum veltivarnarbúnaði dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með lítilli
sporvídd, 6. reglu OECD með prófun á festingum fyrir sætisbelti, útgáfu 2015 frá júlí 2014,
er lögð fram og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

53.7.7.

Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á
aftanásettum veltivarnarbúnaði dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með lítilli
sporvídd, 7. reglu OECD með prófun á festingum fyrir sætisbelti, útgáfu 2015 frá júlí 2014,
er lögð fram og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

54.

ÖRYGGISBELTI

54.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 3776-3:2009 (Tractors and machinery for agriculture — Seat
belts — Part 3: Requirements for assemblies) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

54.2.

Prófunarskýrsla veitt samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 16 (Stjtíð. ESB L 233, 9.9.2011, bls. 1) og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

54.3.

Fjöldi og staðsetning öryggisbelta og sæta sem hægt er að nota þau við, vinsamlegast
fyllið út töfluna hér að neðan:
Tilhögun öryggisbelta og tengdar upplýsingar

Merki um ESBheildargerðarviður
kenningu

Ökumannssæti

Farþegasæti
1

Farþegasæti
…

⎧
⎪
⎨
⎪
⎩
⎧
⎪
⎨
⎪
⎩
⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

Afbrigði ef við á

Hæðarstillibúnaður
fyrir belti (tilgreina
skal já/nei/valfrjálst)

L
C
R
L
C
R
L
C
R

L = vinstri, C = miðja, R = hægri

54.4.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum: .........................................................................
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55.

VÖRN GEGN HLUTUM SEM SMJÚGA Í GEGN

55.1.

Ökutæki í flokkum T og C, búin til notkunar í skógrækt

55.1.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 8084:2003 (Machinery for forestry — Operator protective
structures — Laboratory tests and performance requirements) eru uppfylltar og viðeigandi
skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

55.2.

Öll önnur ökutæki í flokkum T og C sem eru búin vörn gegn hlutum sem smjúga í gegn

55.2.1.

Kröfur samkvæmt 14. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 43 (Stjtíð. ESB L 230, 31.8.2010, bls. 119) um rúður úr öryggisgleri eru uppfylltar
og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

56.

NOTENDAHANDBÓK, UPPLÝSINGAR, VIÐVARANIR OG MERKINGAR

56.1.

Notendahandbók

56.1.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 3600:1996 (Tractors, machinery for agriculture and forestry,
powered lawn and garden equipment — Operator’s manuals — Content and presentation) að
undanskildum lið 4.3 (Machine identification), eru uppfylltar: já/nei (4)

56.1.2.

Upplýsingar sem krafist er skv. XXII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórn
arinnar (ESB) nr. 1322/2014 eru veittar í notendahandbókinni: já/nei (4)

56.2.

Upplýsingar, viðvaranir og merkingar

56.2.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 3767, 1. hluta (1998+A2:2012) (Tractors, machinery for
agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Symbols for operator
controls and other displays — Part 1: Common symbols) og, ef við á, 2. hluta (2008)
(Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment —
Symbols for operator controls and other displays — Part 2: Symbols for agricultural tractors
and machinery) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á
ekki við (4)

56.2.2.

Í stað færslu 56.2.1 eru kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 60 (Stjtíð. ESB L 95, 31.3.2004, bls. 10) uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja
með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

56.2.3.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 11684:1995 (Tractors, machinery for agriculture and forestry,
powered lawn and garden equipment — Safety signs and hazard pictorials — General
principles) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki
við (4)

56.2.4.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 7010:2011 (Graphical symbols — Safety colours and safety signs
— Registered safety signs) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu:
já/nei/á ekki við (4)

56.3.

Lýsing, litakóðar og aðferðir til að auðkenna rennslisátt í vökvatengjum (þ.m.t. teikningar,
yfirlitsteikningar eða ljósmyndir): ............................................................................................

56.4.

Lýsing, litakóðar og aðferðir til að auðkenna örugga lyftistaði (þ.m.t. teikningar, yfirlits
teikningar eða ljósmyndir): ......................................................................................................

57.

STJÓRNTÆKI SEM ÖKUMAÐUR STJÓRNAR, Þ.M.T. AUÐKENNING STJÓRNTÆKJA,
GAUMBÚNAÐAR OG MERKJABÚNAÐAR

57.1.

Ljósmyndir og/eða teikningar af fyrirkomulagi tákna og stjórntækja, gaumbúnaðar og
merkjabúnaðar: .........................................................................................................................
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57.2.

Nr. 57/189

Stjórntæki, gaumbúnaður og merkjabúnaður sem skylt er að auðkenna, séu þau í
ökutækinu, og tákn sem nota skal til þess
Nr.
tákns

Búnaður

1

Lágljósker

2

Háljósker

3

Stöðu
(hliðar)
ljósker

4

Þokuljósker
að framan

5

Þokuljósker
að aftan

6

Stillingar
búnaður
fyrir aðal
ljósker

7

Stöðu
ljósker

8

Stefnuljós

9

Viðvörunar
búnaður

10

Framrúðu
þurrkur

11

Framrúðu
sprauta

12

Þurrka og
sprauta fyrir
framrúðu

13

Hreinsunar
búnaður
fyrir aðal
ljósker

14

Móðu
hreinsun og
afísing fyrir
framrúður

15

Móðu
hreinsun og
afísing fyrir
afturrúður

16

Vifta

Tiltækur
stjórn-/
merkjabúnaður (*)

Auð
kenndur
með tákni
( *)

Hvar (**)

Tiltækur
gaum
búnaður (*)

Auð
kenndur
með tákni
(*)

Hvar (**)
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Nr.
tákns

Búnaður

17

Dísilfor
hitari

18

Innsog

19

Hemlabilun

20

Eldsneytis
staða

21

Hleðsla á
rafgeymi

22

Hitastig á
kælivökva
hreyfils

23

Bilanavísis
ljós

Tiltækur
stjórn-/
merkjabúnaður (*)

Auð
kenndur
með tákni
( *)

Hvar (**)

Tiltækur
gaum
búnaður (*)

13.10.2016

Auð
kenndur
með tákni
(*)

Hvar (**)

(*) x = já
- = nei eða ekki fáanlegt sér
o = valfrjálst.
(*) d = á stjórntækinu, merkja/- eða gaumbúnaðinum sjálfum
c = mjög nálægt.

57.3.

Stjórntæki, gaumbúnaður og merkjabúnaður sem valfrjálst er að auðkenna, séu þau í
ökutækinu, og tákn sem nota skal til þess

Nr.
tákns

Búnaður

1

Stöðuhemill

2

Afturrúðu
þurrka

3

Afturrúðu
sprauta

4

Afturrúðu
þurrka og
-sprauta

5

Framrúðu
þurrka með
breytilegri
stillingu

6

Hljóð
merkja
búnaður

7

Vélarhlíf

Tiltækur
stjórn-/
merkjabúnaður (*)

Auð
kenndur
með tákni
( *)

Hvar ( )
**

Tiltækur
gaum
búnaður (*)

Auð
kenndur
með tákni
(*)

Hvar (**)

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr.
tákns

Búnaður

8

Öryggis
belti

9

Olíuþrýst
ingur í
hreyfli

10

Blýlaust
bensín

11

…

12

…

Tiltækur
stjórn-/
merkjabúnaður (*)

Auð
kenndur
með tákni
( *)

Hvar (**)

Tiltækur
gaum
búnaður (*)

Nr. 57/191

Auð
kenndur
með tákni
(*)

Hvar (**)

(*) x = já
- = nei eða ekki fáanlegt sér
o = valfrjálst.
(*) d = á stjórntækinu, merkja/- eða gaumbúnaðinum sjálfum
c = mjög nálægt.

57.4.

Stutt lýsing og skýringarteikning af staðsetningum, færslugetu, aðferðum við stjórnun og
litakóðun hins ýmsa stjórnbúnaðar í innra rými ökutækisins og skal sýna, fyrir dráttarvélar
sem ekki hafa lokað stýrishús, hvernig komið hefur verið í veg fyrir að hægt sé að komast að
innri stjórnbúnaði neðan frá: ....................................................................................................

57.5.

Stutt lýsing og skýringarteikning af staðsetningum, færslugetu, aðferðum við stjórnun
og litakóðun hins ýmsa stjórnbúnaðar utan á ökutækinu og skulu fremri og aftari
hættusvæði tilgreind í samræmi við 1. viðbæti við XXIII. viðauka við framselda reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014: .....................................................................

57.5.

Kröfur samkvæmt viðaukum A og C við ISO-staðal 15077:2008 (Tractors and self-propelled
machinery for agriculture — Operator controls — Actuating forces, displacement, location
and method of operation) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu:
já/nei (4)

57.6.

Kröfur samkvæmt lið 4.5.3 í ISO-staðli 4254-1:2013 (Landbúnaðarvélar - Öryggi - Hluti
1: Almennar kröfur (Agricultural machinery — Safety — Part 1: General requirements))
að undanskildum stjórnbúnaði sem stjórnað er með fingurgómunum, eru uppfylltar og
viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

57.7.

Kröfur samkvæmt EN-staðli 15997:2011 (Torfæruökutæki (fjórhjól) - Öryggiskröfur og
prófunaraðferðir (e. All terrain vehicles (ATVs — Quads). Safety requirements and test
methods)) um eldsneytisgjöf og handstýrt tengsli eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja
með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

57.8.

Fyrir ökutæki í flokkum T og C, kröfur samkvæmt ISO-staðli 10975:2009 (Tractors and
machinery for agriculture — Auto-guidance systems for operator-controlled tractors and
self-propelled machines — Safety requirements) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með
í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

58.

VÖRN GEGN HÆTTULEGUM EFNUM

58.1.

Stutt lýsing (þ.m.t. teikningar og ljósmyndir) af loftrása- og síunarkerfinu, þ.m.t. búnaði til að
framkalla jákvæðan þrýstingsmun í stýrishúsinu og streymi af fersku, síuðu lofti: .................

58.2.

Kröfur samkvæmt EN-staðli 15695-1 (Dráttarvélar og sjálfknúnar vélar til nota í landbúnaði
– Vernd gegn hættulegum efnum – Hluti 1: Flokkun stýrishúsa, kröfur og prófunaraðferðir (e.
Agricultural tractors and self-propelled sprayers — Protection of the operator (driver) against
hazardous substances — Part 1: Cab classification, requirements and test procedures)) flokk
ur 1/flokkur 2/flokkur 3/flokkur 4 (4) um flokkun stýrishúss með tilliti til varna gegn hættu
legum efnum eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

Nr. 57/192

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

58.3.

Kröfur samkvæmt EN-staðli 15695-2 (Agricultural tractors and self-propelled sprayers —
Protection of the operator (driver) against hazardous substances — Part 2: Filters, require
ments and test procedures): ryksía/úðasía/gufusía (4) um síur með tilliti til varnar gegn hættu
legum efnum eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

59.

FYRIR ÖKUTÆKI Í FLOKKUM T OG C, VÉLBÚNAÐUR (63) SEM ER UPPSETTUR Í
ÖKUTÆKINU

59.1.

Almenn lýsing á vélbúnaðinum og samvirkni hans og ökutækisins: .......................................

59.2.

Heildarteikning af vélbúnaðinum ásamt teikningum af stjórnrásum og viðeigandi lýsingum
og skýringum sem eru nauðsynlegar til að skilja virkni vélbúnaðarins: ..................................

___________
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1. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar á hreyfli/hreyflahópi
(eða gerð ökutækis að því er hana varðar)
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .........................................................................................

2.2.

Gerð (49): ................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): .....................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .......................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...................................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir íhluti og
aðskildar tæknieiningar (19): ...................................................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: .....................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ..................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar, ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): .................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): .....................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): .....................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): .....................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): ..............................................................................

2.5.

Aðrar almennar upplýsingar um hreyfla

2.5.1.

Gerðarviðurkenning fyrir: hreyfil/hreyflahóp (4): ...................................................................................

2.5.2.

Gerðarkóði framleiðanda (eins og hann er settur á hreyfilinn eða annars konar auðkenni): ..................

2.5.3.

Verslunarheiti stofnhreyfils og (ef við á) hóps hreyfla: .................................... .....................................

2.5.4.

Viðbótarmerkingar fyrir hreyfla

2.5.4.1.

Staðsetning, kóðun og aðferð við að festa kenninúmer hreyfilsins á: ....................................................

2.5.4.2.

Ljósmyndir og/eða teikningar af staðsetningu kenninúmers hreyfils (fullgert sýnishorn ásamt
stærðum): ................................................................................................................................................

5.

ALMENNIR EIGINLEIKAR AFLRÁSA

5.1.

Hámarkshraði ökutækis

5.1.1.

Hámarkshraði ökutækis fram á við

5.1.1.1.

Yfirlýstur hámarkshönnunarhraði ökutækis: … km/klst.

5.1.1.2.

Reiknaður hámarkshönnunarhraði ökutækis í hæsta gír (sýnið þætti sem notaðir eru við útreikning)
(41): … km/klst.

5.1.1.3.

Mældur hámarkshraði ökutækis: … km/klst. (41)
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5.1.2.

Hámarkshraði ökutækis aftur á bak (54)

5.1.2.1.

Yfirlýstur hámarkshönnunarhraði ökutækis aftur á bak: … km/klst.

5.1.2.2.

Mældur hámarkshraði ökutækis aftur á bak (41): … km/klst.

5.2.

Nettónafnafl hreyfils: … kW, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.3.

Hámarksnettóafl hreyfils: … kW, við … mín– 1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.4.

Hámarkssnúningsvægi hreyfils: … Nm, við … mín– 1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.5.

Eldsneytistegund (9): ...............................................................................................................................

B.

UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG KNÚNINGSAFL

6.

GRUNDVALLAREINKENNI STOFNHREYFILSINS/HREYFILSINS (4)

6.1.

Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis (4)

6.2.

Borvídd (12): ... mm

6.3.

Slag (12): … mm

6.4.

Fjöldi … og fyrirkomulag (26) … strokka

6.5.

Slagrými hreyfils: … cm3

6.6.

Nafnhraði: ...............................................................................................................................................

6.7.

Snúningshraði hreyfils við mesta snúningsvægi: ...................................................................................

6.8.

Rúmmálsþjöppunarhlutfall (7): ...............................................................................................................

6.9.

Lýsing á brennslukerfi: ...........................................................................................................................

6.10.

Teikningar af brunahólfi og stimpilkolli: ................................................................................................

6.11.

Lágmarksþversniðsflatarmál inn- og úttaksrása: ....................................................................................

6.12.

Kælikerfi

6.12.1.

Vökvi

6.12.1.1.

Tegund vökva: ........................................................................................................................................

6.12.1.2.

Hringrásardælur: já/nei (4)

6.12.1.2.1.

Einkenni eða tegund(-ir) og gerð(-ir) (ef við á) hringrásardæla: ............................................................

6.12.1.2.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): .........................................................................................................

6.12.2.

Loft

6.12.2.1.

Blásari: já/nei (4)

6.12.2.1.1.

Eiginleikar blásarans ..............................................................................................................................

6.12.2.1.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): .........................................................................................................

6.13.

Hitastig sem framleiðandi heimilar

6.13.1.

Vökvakæling: hámarkshiti við úttak: … K

6.13.2.

Loftkæling: viðmiðunarpunktur …
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6.13.2.1.

Hámarkshiti við viðmiðunarpunkt: … K

6.13.3.

Hámarkshiti hleðsluloftsúttaks við úttak millikælis (ef við á): … K

6.13.4.

Hámarkshiti útblásturs við þann punkt í útblástursröri eða -rörum sem er við ytri kraga útblástursgreinar
eða -greina: … K

6.13.5.

Hitastig smurolíu:

6.14.

Forþjappa

6.14.1.

Forþjappa: já/nei (4)

6.14.2.

Tegund: ...................................................................................................................................................

6.14.3.

Gerð: .......................................................................................................................................................

6.14.4.

Lýsing á kerfinu (t.d. hámarksþjöppunarálagi, úttaksventli, ef við á): ...................................................

6.14.5.

Millikælir: já/nei (4)

6.15.

Inntakskerfi: leyfilegur hámarksundirþrýstingur í inntaki við nafnhraða hreyfils og við 100% álag:
……… kPa

6.16.

Útblásturskerfi: leyfilegur hámarksbakþrýstingur útblásturs við nafnhraða hreyfils og við 100% álag:
……… kPa

6.17.

Ráðstafanir til loftmengunarvarna

6.17.1.

Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (4)

6.17.2.

Viðbótarmengunarvarnarbúnaður (ef einhver):

6.17.2.1.

Hvarfakútur: já/nei (4)

6.17.2.1.1.

Tegund: ...................................................................................................................................................

6.17.2.1.2.

Gerð: .......................................................................................................................................................

6.17.2.1.3.

Fjöldi hvarfakúta og eininga: ..................................................................................................................

6.17.2.1.4.

Stærð og rúmtak hvarfakúts eða -kúta: ...................................................................................................

6.17.2.1.5.

Gerð hvörfunar: ......................................................................................................................................

6.17.2.1.6.

Heildarmagn góðmálma: ........................................................................................................................

6.17.2.1.7.

Hlutfallslegur styrkur: ............................................................................................................................

6.17.2.1.8.

Undirstöðuefni (bygging og efni): ..........................................................................................................

6.17.2.1.9.

Þéttleiki hólfa: ........................................................................................................................................

6.17.2.1.10.

Gerð húss utan um hvarfakút/-kúta: .......................................................................................................

6.17.2.1.11.

Staðsetning hvarfakúts/-kúta (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): .......................

6.17.2.1.12.

Venjulegt vinnusvið: … K

6.17.2.1.13.

Virkt efni, sem er sjálfbrjótandi (ef við á): .............................................................................................

6.17.2.1.13.1.

Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar: .........................................................

6.17.2.1.13.2.

Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis: ...............................................................................................

6.17.2.1.13.3.

Alþjóðlegur staðall (ef við á): .................................................................................................................

lágmark: …… K, hámark: … K
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6.17.2.1.14.

NOx-skynjari: já/nei (4)

6.17.2.1.15.

Súrefnisskynjari: já/nei (4)

6.17.2.1.15.1.

Tegund: ...................................................................................................................................................

6.17.2.1.15.2.

Gerð: .......................................................................................................................................................

6.17.2.1.15.3.

Staðsetning: ............................................................................................................................................

6.17.2.1.16.

Loftinndæling: já/nei (4)

6.17.2.1.16.1.

Gerð: streymandi loft/loftdæla/annað (4) (tilgreinið nánar ef annað er valið: ..................................... )

6.17.2.1.17.

Útblásturshringrás (EGR): já/nei (4)

6.17.2.1.17.1.

Eiginleikar (kæld/án kælingar, háþrýst/lágþrýst, o.s.frv.): .....................................................................

6.17.2.1.18.

Agnasía: já/nei (4)

6.17.2.1.18.1.

Stærð og rúmtak agnasíunnar: ................................................................................................................

6.17.2.1.18.2.

Gerð og hönnun agnasíunnar: .................................................................................................................

6.17.2.1.18.3.

Staðsetning (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): ..................................................

6.17.2.1.18.4.

Aðferð eða kerfi við endurnýjun, lýsing og/eða teikning: ......................................................................

6.17.2.1.18.5.

Eðlilegt bil ganghita: … K og bil þrýstings … kPa

6.17.2.1.19.

Önnur kerfi: já/nei (4)

6.17.2.1.19.1.

Lýsing og vinnsluháttur: .........................................................................................................................

6.18.

Eldsneytisgjöf fyrir dísilhreyfla

6.18.1.

Fæðidæla

6.18.1.1.

Þrýstingur (7) ...… kPa eða kennilína: ....................................................................................................

6.18.2.

Innsprautunarkerfi

6.18.2.1.

Dæla

6.18.2.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.18.2.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.18.2.1.3.

Skömmtun: … og … mm3 (7) á slag eða vinnuhring við fulla innsprautun og dæluhraðann: ...… sn./
mín. (nafnhraði) og við: ...… sn./mín. (hámarkssnúningsvægi) eftir því sem við á, eða kennilína: ......

6.18.2.1.3.1.

Aðferð sem notuð er: á hreyfil/prófunarbekk (4)

6.18.2.2.

Flýting innsprautunar:

6.18.2.2.1.

Ferill fyrir flýtingu innsprautunar (7): .....................................................................................................

6.18.2.2.2.

Tímastilling (7): .......................................................................................................................................

6.18.2.3.

Leiðslur fyrir innsprautun:

6.18.2.3.1.

Lengd: … mm

6.18.2.3.2.

Innanmál: … mm

6.18.2.4.

Innsprautunarloki(-lokar) með dælu

6.18.2.4.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.18.2.4.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................
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6.18.2.4.3.

Þrýstingur við op (7): …… kPa eða kennilína: .......................................................................................

6.18.2.4.

Gangráður

6.18.2.4.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.18.2.4.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.18.2.4.3.

Sá hraði þegar lokun hefst við fullt álag (7): ...........................................................................................

6.18.2.4.4.

Hámarkssnúningshraði án álags (7): .......................................................................................................

6.18.2.4.5.

Hraði í lausagangi (7): .............................................................................................................................

6.18.2.5.

Kaldræsikerfi

6.18.2.5.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.18.2.5.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.18.2.5.3.

Lýsing: ....................................................................................................................................................

6.19.

Eldsneyti fyrir bensínhreyfla

6.19.1.

Blöndungur: ............................................................................................................................................

6.19.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.19.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.19.2.

Eldsneytisinnsprautun í soggöng: eins-/margpunkta (4)

6.19.2.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.19.2.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.19.3.

Bein innsprautun: ....................................................................................................................................

6.19.3.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.19.3.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.20.

Tímastilling ventla

6.20.1.

Hámarkslyfting og opnunar- og lokunarhorn miðað við dástöðu eða jafngildar upplýsingar: ..............

6.20.2.

Viðmiðunar- og/eða stillingarmörk (4): ..................................................................................................

6.20.3.

Breytilegt tímastillingarkerfi fyrir ventla (ef við á og við inntak og/eða útblástur)

6.20.3.1.

Gerð: stöðug/virk/óvirk (4)

6.20.3.2.

Stillihorn kambáss: .................................................................................................................................

6.21.

Tilhögun opa

6.21.1.

Staðsetning, stærð og númer: .................................................................................................................

6.22.

Kveikjukerfi

6.22.1.

Háspennukefli

6.22.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.22.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.22.1.3.

Fjöldi: .....................................................................................................................................................

6.22.2.

Kerti: .......................................................................................................................................................

6.22.2.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

Nr. 57/197

Nr. 57/198

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

13.10.2016

6.22.2.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.22.3.

Segulkveikja: ..........................................................................................................................................

6.22.3.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.22.3.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.22.4.

Tímasetning kveikju: ..............................................................................................................................

6.22.4.1.

Stöðuflýting miðað við efri dástöðu (sveifarhalli í gráðum): .................................................................

6.22.4.2.

Flýtingarferill (ef við á): .........................................................................................................................

7.

GRUNDVALLAREINKENNI HREYFLAHÓPSINS

7.1.

Sameiginlegir mæliþættir (56)

7.1.1.

Vinnuhringur: ..........................................................................................................................................

7.1.2.

Kælimiðill: ..............................................................................................................................................

7.1.3.

Loftinnsogsaðferð: ..................................................................................................................................

7.1.4.

Gerð/hönnun brunahólfs: ........................................................................................................................

7.1.5.

Ventlar og op — tilhögun, stærð og fjöldi: .............................................................................................

7.1.6.

Eldsneytiskerfi: .......................................................................................................................................

7.1.7.

Hreyfilstjórnunarkerfi (sönnun á kenni í samræmi við númer á mynd(um))

7.1.7.1.

Kælikerfi hleðslulofts .............................................................................................................................

7.1.7.2.

Útblásturshringrás (3): .............................................................................................................................

7.1.7.3.

Vatnsinnsprautun/-ýring (4) (3): ..............................................................................................................

7.1.7.4.

Loftinndæling (3): ...................................................................................................................................

7.1.8.

Eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástursloft (3): .............................................................................................

7.2.

Skráning hóps hreyfla

7.2.1.

Heiti hreyfilhóps: ................................................................................................................................…

7.2.2.

Forskriftir fyrir hreyfla innan hópsins:
Stofn
hreyfill

Gerð hreyfils
Fjöldi strokka
Nafnhraði (mín–1)
Eldsneytisskammtur á slag (mm3) fyrir dísilhreyfla,
eldsneytisstreymi (g/h) fyrir bensínhreyfla, við nettó
nafnafl
Nettónafnafl (kW)
Hámarkssnúningshraði (mín–1)
Hámarksnettóafl (kW)

Hreyflar innan hópsins
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Stofn
hreyfill

Nr. 57/199

Hreyflar innan hópsins

Snúningshraði hreyfils við mesta snúningsvægi (mín–1)
Eldsneytisskammtur á slag (mm3) fyrir dísilhreyfla,
eldsneytisstreymi (g/h) fyrir bensínhreyfla, við hámarks
snúningsvægi
Hámarkssnúningsvægi (Nm)
Minnsti snúningshraði í lausagangi (mín–1)
Slagrými strokka (í % af slagrými stofnhreyfils)

100

8.

GRUNDVALLAREINKENNI HREYFILGERÐARINNAR INNAN HÓPSINS

8.1.

Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis (4): ...................................................................................................

8.2.

Borvídd (12): ... mm

8.3.

Slag (12): … mm

8.4.

Fjöldi … og fyrirkomulag (26) … strokka

8.5.

Slagrými hreyfils: … cm3

8.6.

Nafnhraði ................................................................................................................................................

8.7.

Snúningshraði hreyfils við mesta snúningsvægi .....................................................................................

8.8.

Rúmmálsþjöppunarhlutfall (7): ...............................................................................................................

8.9.

Lýsing á brennslukerfi: ...........................................................................................................................

8.10.

Teikningar af brunahólfi og stimpilkolli: ................................................................................................

8.11.

Lágmarksþversniðsflatarmál inn- og úttaksrása: ....................................................................................

8.12.

Kælikerfi

8.12.1.

Vökvi

8.12.1.1.

Tegund vökva: ........................................................................................................................................

8.12.1.2.

Hringrásardælur: já/nei (4)

8.12.1.2.1.

Einkenni eða tegund(-ir) og gerð(-ir) (ef við á) hringrásardæla: ............................................................

8.12.1.2.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): .........................................................................................................

8.12.2.

Loft

8.12.2.1.

Blásari: já/nei (4)

8.12.2.1.1.1

Eiginleikar blásarans: .............................................................................................................................

8.12.1.2.1.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): .........................................................................................................

8.13.

Hitastig sem framleiðandi heimilar

8.13.1.

Vökvakæling: hámarkshiti við úttak: … K

8.13.2.

Loftkæling: viðmiðunarpunktur .............................................................................................................

8.13.2.1.

Hámarkshiti við viðmiðunarpunkt: … K

8.13.3.

Hámarkshiti hleðsluloftsúttaks við úttak millikælis (ef við á): … K
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8.13.4.

Hámarkshiti útblásturs við þann punkt í útblástursröri eða -rörum sem er við ytri kraga útblástursgreinar
eða -greina: … K

8.13.5.

Hitastig smurolíu:

8.14.

Forþjappa

8.14.1.

Forþjappa: já/nei (4)

8.14.2.

Tegund: ...................................................................................................................................................

8.14.3.

Gerð: .......................................................................................................................................................

8.14.4.

Lýsing á kerfinu (t.d. hámarksþjöppunarálagi, úttaksventli, ef við á): ...................................................

8.14.5.

Millikælir: já/nei (4)

8.15.

Inntakskerfi: leyfilegur hámarksundirþrýstingur í inntaki við nafnhraða hreyfils og við 100% álag:
……… kPa

8.16.

Útblásturskerfi: leyfilegur hámarksbakþrýstingur útblásturs við nafnhraða hreyfils og við 100% álag:
……… kPa

8.17.

Ráðstafanir til loftmengunarvarna

8.17.1.

Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (4)

8.17.2.

Viðbótarmengunarvarnarbúnaður (ef einhver):

8.17.2.1.

Hvarfakútur: já/nei (4)

8.17.2.1.1.

Tegund: ...................................................................................................................................................

8.17.2.1.2.

Gerð: .......................................................................................................................................................

8.17.2.1.3.

Fjöldi hvarfakúta og eininga: ..................................................................................................................

8.17.2.1.4.

Stærð og rúmtak hvarfakúts eða -kúta: ...................................................................................................

8.17.2.1.5.

Gerð hvörfunar: ......................................................................................................................................

8.17.2.1.6.

Heildarmagn góðmálma: ........................................................................................................................

8.17.2.1.7.

Hlutfallslegur styrkur: ............................................................................................................................

8.17.2.1.8.

Undirstöðuefni (bygging og efni): ..........................................................................................................

8.17.2.1.9.

Þéttleiki hólfa: ........................................................................................................................................

8.17.2.1.10.

Gerð húss utan um hvarfakút/-kúta: .......................................................................................................

8.17.2.1.11.

Staðsetning hvarfakúts/-kúta (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): .......................

8.17.2.1.12.

Venjulegt vinnusvið: … K

8.17.2.1.13.

Virkt efni, sem er sjálfbrjótandi (ef við á): .............................................................................................

8.17.2.1.13.1.

Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar: .........................................................

8.17.2.1.13.2.

Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis: ...............................................................................................

8.17.2.1.13.3.

Alþjóðlegur staðall (ef við á): .................................................................................................................

8.17.2.1.14.

NOx-skynjari: já/nei (4)

8.17.2.1.15.

Súrefnisskynjari: já/nei (4)

8.17.2.1.15.1.

Tegund: ...................................................................................................................................................

lágmark: …… K, hámark: … K

13.10.2016

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

8.17.2.1.15.2.

Gerð: .......................................................................................................................................................

8.17.2.1.15.3.

Staðsetning: ............................................................................................................................................

8.17.2.1.16.

Loftinndæling: já/nei (4)

8.17.2.1.16.1.

Gerð: streymandi loft/loftdæla/annað (4) (tilgreinið nánar ef annað er valið: ..................................... )

8.17.2.1.16.

Útblásturshringrás (EGR): já/nei (4)

8.17.2.1.16.1.

Eiginleikar (kæld/án kælingar, háþrýst/lágþrýst, o.s.frv.): .....................................................................

8.17.2.1.17.

Agnasía: já/nei (4)

8.17.2.1.17.1.

Stærð og rúmtak agnasíunnar: ................................................................................................................

8.17.2.1.17.2.

Gerð og hönnun agnasíunnar: .................................................................................................................

8.17.2.1.17.3.

Staðsetning (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): ..................................................

8.17.2.1.17.4.

Aðferð eða kerfi við endurnýjun, lýsing og/eða teikning: ......................................................................

8.17.2.1.17.5.

Eðlilegt bil ganghita: … K og bil þrýstings … kPa

8.17.2.1.18.

Önnur kerfi: já/nei (4)

8.17.2.1.18.1.

Lýsing og vinnsluháttur: .........................................................................................................................

8.18.

Eldsneytisgjöf fyrir dísilhreyfla

8.18.1.

Fæðidæla

8.18.1.1.

Þrýstingur (7) ...… kPa eða kennilína: ....................................................................................................

8.18.2.

Innsprautunarkerfi

8.18.2.1.

Dæla

8.18.2.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.18.2.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.18.2.1.3.

Skömmtun: … og … mm3 (7) á slag eða vinnuhring við fulla innsprautun og dæluhraðann: ...… sn./
mín. (nafnhraði) og við: ...… sn./mín. (hámarkssnúningsvægi) eftir því sem við á, eða kennilína: ......

8.18.2.1.3.1.

Aðferð sem notuð er: á hreyfil/prófunarbekk (4)

8.18.2.2.

Flýting innsprautunar:

8.18.2.2.1.

Ferill fyrir flýtingu innsprautunar (7): .....................................................................................................

8.18.2.2.2.

Tímastilling (7): .......................................................................................................................................

8.18.2.3.

Leiðslur fyrir innsprautun:

8.18.2.3.1.

Lengd: … mm

8.18.2.3.2.

Innanmál: … mm

8.18.2.4.

Innsprautunarloki(-lokar) með dælu

8.18.2.4.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.18.2.4.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.18.2.4.3.

Þrýstingur við op (7): …… kPa eða kennilína: .......................................................................................
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8.18.2.4.

Gangráður

8.18.2.4.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.18.2.4.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.18.2.4.3.

Sá hraði þegar lokun hefst við fullt álag (7): ...........................................................................................

8.18.2.4.4.

Hámarkssnúningshraði án álags (7): .......................................................................................................

8.18.2.4.5.

Hraði í lausagangi (7): .............................................................................................................................

8.18.2.5.

Kaldræsikerfi

8.18.2.5.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.18.2.5.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.18.2.5.3.

Lýsing: ....................................................................................................................................................

8.19.

Eldsneyti fyrir bensínhreyfla

8.19.1.

Blöndungur: ............................................................................................................................................

8.19.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.19.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.19.2.

Eldsneytisinnsprautun í soggöng: eins-/margpunkta (4)

8.19.2.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.19.2.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.19.3.

Bein innsprautun: ....................................................................................................................................

8.19.3.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.19.4.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.20.

Tímastilling ventla

8.20.1.

Hámarkslyfting og opnunar- og lokunarhorn miðað við dástöðu eða jafngildar upplýsingar: ..............

8.20.2.

Viðmiðunar- og/eða stillingarmörk (4): ..................................................................................................

8.20.3.

Breytilegt tímastillingarkerfi fyrir ventla (ef við á og við inntak og/eða útblástur)

8.20.3.1.

Gerð: stöðug/virk/óvirk (4)

8.20.3.2.

Stillihorn kambáss: .................................................................................................................................

8.21.

Tilhögun opa

8.21.1.

Staðsetning, stærð og númer: .................................................................................................................

8.22.

Kveikjukerfi

8.22.1.

Háspennukefli

8.22.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.22.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.22.1.3.

Fjöldi: .....................................................................................................................................................

8.22.2.

Kerti: .......................................................................................................................................................

8.22.2.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.22.2.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.22.3.

Segulkveikja: ..........................................................................................................................................
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8.22.3.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.22.3.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.22.4.

Tímasetning kveikju: ..............................................................................................................................

8.22.4.1.

Stöðuflýting miðað við efri dástöðu (sveifarhalli í gráðum): .................................................................

8.22.4.2.

FLÝTINGARFERILL (EF VIÐ Á): .......................................................................................................

_____________
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2. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð kerfis til að draga úr hljóðstigi
fyrir utan (eða gerð ökutækis að því er það varðar)
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................

2.2.

Gerð (49): .......................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): ..............................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...........................................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir íhluti og
aðskildar tæknieiningar (19): ..........................................................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .........................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ............................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): .........................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar, ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ........................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ............................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ............................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .....................................................................................

2.5.

Aðrar almennar upplýsingar um hreyfla

2.5.1.

Gerðarviðurkenning fyrir: hreyfil/hreyflahóp (4): ..........................................................................................

2.5.2.

Gerðarkóði framleiðanda (eins og hann er settur á hreyfilinn eða annars konar auðkenni): .........................

2.5.3.

Verslunarheiti stofnhreyfils og (ef við á) hóps hreyfla: .................................... ............................................

2.5.4.

Viðbótarmerkingar fyrir hreyfla

2.5.4.1.

Staðsetning, kóðun og aðferð við að festa kenninúmer hreyfilsins á: ...........................................................

2.5.4.2.

Ljósmyndir og/eða teikningar af staðsetningu kenninúmers hreyfils (fullgert sýnishorn ásamt stærðum): ..

5.

ALMENNIR EIGINLEIKAR AFLRÁSA

5.1.

Hámarkshraði ökutækis

5.1.1.

Hámarkshraði ökutækis fram á við

5.1.1.1.

Yfirlýstur hámarkshönnunarhraði ökutækis: … km/klst.

5.1.1.2.

Reiknaður hámarkshönnunarhraði ökutækis í hæsta gír (sýnið þætti sem notaðir eru við útreikning) (41): …
km/klst.

5.1.1.3.

Mældur hámarkshraði ökutækis: … km/klst. (41)
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5.1.2.

Hámarkshraði ökutækis aftur á bak (54)

5.1.2.1.

Yfirlýstur hámarkshönnunarhraði ökutækis aftur á bak: … km/klst.

5.1.2.2.

Mældur hámarkshraði ökutækis aftur á bak (41): … km/klst.

5.2.

Nettónafnafl hreyfils: … kW, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.3.

Hámarksnettóafl hreyfils: … kW, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.4.

Hámarkssnúningsvægi hreyfils: … Nm, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.5.

Eldsneytistegund (9): ......................................................................................................................................

10.

YTRA HLJÓÐSTIG

10.1.

Ytra hljóðstig uppgefið af framleiðanda

10.1.1.

Í akstri: … dB(A)

10.1.2.

Í kyrrstöðu: … dB(A)

10.1.3.

Við snúningshraða hreyfils: … mín–1

10.2.

Stutt lýsing og uppdráttur af útblásturskerfinu (þ.m.t. loftinntakskerfi og búnaður til að takmarka hávaða og
útblástur frá endaröri):

10.3.

Loftinntakskerfi

10.3.1.

Lýsing á soggrein (að meðtöldum teikningum og/eða ljósmyndum) (10):

10.3.2.

Loftsía

10.3.2.1.

Ljósmyndir og/eða skýringarmyndir:

10.3.2.2.

Tegund:

10.3.2.3.

Gerð:

10.3.3.

Inntakshljóðdeyfir:

10.3.3.1.

Ljósmyndir og/eða skýringarmyndir:

10.3.3.2.

Tegund:

10.3.3.3.

Gerð:

10.4.

Útblásturskerfi

10.4.1.

Lýsing og/eða teikning af útblástursgrein (10):

10.4.2.

Lýsing og/eða teikning af þeim þáttum útblásturskerfisins sem ekki eru hluti af hreyfilkerfinu:

10.4.3.

Leyfilegur hámarksbakþrýstingur útblásturs við nafnsnúningshraða hreyfils og 100% álag: ...kPa

10.4.4.

Gerð og merking búnaðar til að milda hávaða frá útblástursröri:

10.4.4.1.

Búnaður til að milda hávaða frá útblástursröri inniheldur trefjaefni: já/nei (4):

10.4.5.

Rúmtak útblásturskerfis: … dm3
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10.4.6.

Staðsetning úttaks útblástursrörs:

10.4.7.

Viðbótarráðstafanir til að milda hávaða í vélarrýminu og á hreyflinum vegna ytri hávaða (ef einhverjar
eru):

10.5.

UPPLÝSINGAR UM BÚNAÐ, ÓHÁÐAN HREYFLI, SEM HANNAÐUR ER TIL AÐ DRAGA ÚR
HÁVAÐA (FALLI HANN EKKI UNDIR AÐRA LIÐI):..............................................................................

________
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3. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hreyfli/hreyflahópi sem íhlut/aðskilinni
tæknieiningu
A.ALMENNAR UPPLÝSINGAR
2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .........................................................................................

2.2.

Gerð (49): ................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): .....................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .......................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: .....................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ..................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): .................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): .....................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): .....................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): .....................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): ..............................................................................

2.5.

Aðrar almennar upplýsingar um hreyfla

2.5.1.

Gerðarviðurkenning fyrir: hreyfil/hreyflahóp (4): ...................................................................................

2.5.2.

Gerðarkóði framleiðanda (eins og hann er settur á hreyfilinn eða annars konar auðkenni): ..................

2.5.3.

Verslunarheiti stofnhreyfils og (ef við á) hóps hreyfla: .................................... .....................................

2.5.4.

Viðbótarmerkingar fyrir hreyfla

2.5.4.1.

Staðsetning, kóðun og aðferð við að festa kenninúmer hreyfilsins á: ....................................................

2.5.4.2.

Ljósmyndir og/eða teikningar af staðsetningu kenninúmers hreyfils (fullgert sýnishorn ásamt
stærðum): ................................................................................................................................................

5.

ALMENNIR EIGINLEIKAR AFLRÁSA

5.2.

Nettónafnafl hreyfils: … kW, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.3.

Hámarksnettóafl hreyfils: … kW, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.4.

Hámarkssnúningsvægi hreyfils: … Nm, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.5.

Eldsneytistegund (9): ...............................................................................................................................
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B.

UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG KNÚNINGSAFL

6.

GRUNDVALLAREINKENNI STOFNHREYFILSINS/HREYFILSINS (4)

6.1.

Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis (4)

6.2.

Borvídd (12): ... mm

6.3.

Slag (12): … mm

6.4.

Fjöldi … og fyrirkomulag (26) … strokka

6.5.

Slagrými hreyfils: … cm3

6.6.

Nafnhraði: ...............................................................................................................................................

6.7.

Snúningshraði hreyfils við mesta snúningsvægi: ...................................................................................

6.8.

Rúmmálsþjöppunarhlutfall (7): ...............................................................................................................

6.9.

Lýsing á brennslukerfi: ...........................................................................................................................

6.10.

Teikningar af brunahólfi og stimpilkolli: ................................................................................................

6.11.

Lágmarksþversniðsflatarmál inn- og úttaksrása: ....................................................................................

6.12.

Kælikerfi

6.12.1.

Vökvi

6.12.1.1.

Tegund vökva: ........................................................................................................................................

6.12.1.2.

Hringrásardælur: já/nei (4)

6.12.1.2.1.

Einkenni eða tegund(-ir) og gerð(-ir) (ef við á) hringrásardæla: ............................................................

6.12.1.2.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): .........................................................................................................

6.12.2.

Loft

6.12.2.1.

Blásari: já/nei (4)

6.12.2.1.1.

Eiginleikar blásarans ..............................................................................................................................

6.12.2.1.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): .........................................................................................................

6.13.

Hitastig sem framleiðandi heimilar

6.13.1.

Vökvakæling: hámarkshiti við úttak: … K

6.13.2.

Loftkæling: viðmiðunarpunktur .............................................................................................................

6.13.2.1.

Hámarkshiti við viðmiðunarpunkt: … K

6.13.3.

Hámarkshiti hleðsluloftsúttaks við úttak millikælis (ef við á): … K

6.13.4.

Hámarkshiti útblásturs við þann punkt í útblástursröri eða -rörum sem er við ytri kraga útblástursgreinar
eða -greina: … K

6.13.5.

Hitastig smurolíu:

lágmark: …… K, hámark: … K
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6.14.

Forþjappa

6.14.1.

Forþjappa: já/nei (4)

6.14.2.

Tegund: ...................................................................................................................................................

6.14.3.

Gerð: .......................................................................................................................................................

6.14.4.

Lýsing á kerfinu (t.d. hámarksþjöppunarálagi, úttaksventli, ef við á): ...................................................

6.14.5.

Millikælir: já/nei (4)

6.15.

Inntakskerfi: leyfilegur hámarksundirþrýstingur í inntaki við nafnhraða hreyfils og við 100% álag:
……… kPa

6.16.

Útblásturskerfi: leyfilegur hámarksbakþrýstingur útblásturs við nafnhraða hreyfils og við 100% álag:
……… kPa

6.17.

Ráðstafanir til loftmengunarvarna

6.17.1.

Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (4)

6.17.2.

Viðbótarmengunarvarnarbúnaður (ef einhver):

6.17.2.1.

Hvarfakútur: já/nei (4)

6.17.2.1.1.

Tegund: ...................................................................................................................................................

6.17.2.1.2.

Gerð: .......................................................................................................................................................

6.17.2.1.3.

Fjöldi hvarfakúta og eininga: ..................................................................................................................

6.17.2.1.4.

Stærð og rúmtak hvarfakúts eða -kúta: ...................................................................................................

6.17.2.1.5.

Gerð hvörfunar: ......................................................................................................................................

6.17.2.1.6.

Heildarmagn góðmálma: ........................................................................................................................

6.17.2.1.7.

Hlutfallslegur styrkur: ............................................................................................................................

6.17.2.1.8.

Undirstöðuefni (bygging og efni): ..........................................................................................................

6.17.2.1.9.

Þéttleiki hólfa:

6.17.2.1.10.

Gerð húss utan um hvarfakút/-kúta: .......................................................................................................

6.17.2.1.11.

Staðsetning hvarfakúts/-kúta (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): .......................

6.17.2.1.12.

Venjulegt vinnusvið: … K

6.17.2.1.13.

Virkt efni, sem er sjálfbrjótandi (ef við á): .............................................................................................

6.17.2.1.13.1.

Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar: .........................................................

6.17.2.1.13.2.

Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis: ...............................................................................................

6.17.2.1.13.3.

Alþjóðlegur staðall (ef við á): .................................................................................................................

6.17.2.1.14.

NOx-skynjari: já/nei (4)

6.17.2.1.15.

Súrefnisskynjari: já/nei (4)
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6.17.2.1.15.1.

Tegund: ...................................................................................................................................................

6.17.2.1.15.2.

Gerð: .......................................................................................................................................................

6.17.2.1.15.3.

Staðsetning: ............................................................................................................................................

6.17.2.1.16.

Loftinndæling: já/nei (4)

6.17.2.1.16.1.

Gerð: streymandi loft/loftdæla/annað (4) (tilgreinið nánar ef annað er valið: ...................................... )

6.17.2.1.17.

Útblásturshringrás (EGR): já/nei (4)

6.17.2.1.17.1.

Eiginleikar (kæld/án kælingar, háþrýst/lágþrýst, o.s.frv.): .....................................................................

6.17.2.1.18.

Agnasía: já/nei (4)

6.17.2.1.18.1.

Stærð og rúmtak agnasíunnar: ................................................................................................................

6.17.2.1.18.2.

Gerð og hönnun agnasíunnar: .................................................................................................................

6.17.2.1.18.3.

Staðsetning (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): ..................................................

6.17.2.1.18.4.

Aðferð eða kerfi við endurnýjun, lýsing og/eða teikning: ......................................................................

6.17.2.1.18.5.

Eðlilegt bil ganghita: … K og bil þrýstings … kPa

6.17.2.1.19.

Önnur kerfi: já/nei (4)

6.17.2.1.19.1.

Lýsing og vinnsluháttur: .........................................................................................................................

6.18.

Eldsneytisgjöf fyrir dísilhreyfla

6.18.1.

Fæðidæla

6.18.1.1.

Þrýstingur (7) ...… kPa eða kennilína: ....................................................................................................

6.18.2.

Innsprautunarkerfi

6.18.2.1.

Dæla

6.18.2.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.18.2.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.18.2.1.3.

Skömmtun: … og … mm3 (7) á slag eða vinnuhring við fulla innsprautun og dæluhraðann: ...… sn./
mín. (nafnhraði) og við: ...… sn./mín. (hámarkssnúningsvægi) eftir því sem við á, eða kennilína: ......

6.18.2.1.3.1.

Aðferð sem notuð er: á hreyfil/prófunarbekk (4)

6.18.2.2.

Flýting innsprautunar:

6.18.2.2.1.

Ferill fyrir flýtingu innsprautunar (7): .....................................................................................................

6.18.2.2.2.

Tímastilling (7): .......................................................................................................................................

6.18.2.3.

Leiðslur fyrir innsprautun:

6.18.2.3.1.

Lengd: … mm
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6.18.2.3.2.

Innanmál: … mm

6.18.2.4.

Innsprautunarloki(-lokar) með dælu

6.18.2.4.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.18.2.4.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.18.2.4.3.

Þrýstingur við op (7): …… kPa eða kennilína: .......................................................................................

6.18.2.4.

Gangráður

6.18.2.4.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.18.2.4.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.18.2.4.3.

Sá hraði þegar lokun hefst við fullt álag (7): ...........................................................................................

6.18.2.4.4.

Hámarkssnúningshraði án álags (7): .......................................................................................................

6.18.2.4.5.

Hraði í lausagangi (7): .............................................................................................................................

6.18.2.5.

Kaldræsikerfi

6.18.2.5.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.18.2.5.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.18.2.5.3.

Lýsing: ....................................................................................................................................................

6.19.

Eldsneyti fyrir bensínhreyfla

6.19.1.

Blöndungur: ............................................................................................................................................

6.19.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.19.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.19.2.

Eldsneytisinnsprautun í soggöng: eins-/margpunkta (4)

6.19.2.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.19.2.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.19.3.

Bein innsprautun: ....................................................................................................................................

6.19.3.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.19.4.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.20.

Tímastilling ventla

6.20.1.

Hámarkslyfting og opnunar- og lokunarhorn miðað við dástöðu eða jafngildar upplýsingar: ..............

6.20.2.

Viðmiðunar- og/eða stillingarmörk (4): ..................................................................................................

6.20.3.

Breytilegt tímastillingarkerfi fyrir ventla (ef við á og við inntak og/eða útblástur)

6.20.3.1.

Gerð: stöðug/virk/óvirk (4)

6.20.3.2.

Stillihorn kambáss: .................................................................................................................................
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6.21.

Tilhögun opa

6.21.1.

Staðsetning, stærð og númer: .................................................................................................................

6.22.

Kveikjukerfi

6.22.1.

Háspennukefli

6.22.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.22.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.22.1.3.

Fjöldi: .....................................................................................................................................................

6.22.2.

Kerti: .......................................................................................................................................................

6.22.2.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.22.2.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.22.3.

Segulkveikja: ..........................................................................................................................................

6.22.3.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

6.22.3.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

6.22.4.

Tímasetning kveikju: ..............................................................................................................................

6.22.4.1.

Stöðuflýting miðað við efri dástöðu (sveifarhalli í gráðum): .................................................................

6.22.4.2.

Flýtingarferill (ef við á): .........................................................................................................................

7.

GRUNDVALLAREINKENNI HREYFLAHÓPSINS

7.1.

Sameiginlegir mæliþættir (56)

7.1.1.

Vinnuhringur: ..........................................................................................................................................

7.1.2.

Kælimiðill: ..............................................................................................................................................

7.1.3.

Loftinnsogsaðferð: ..................................................................................................................................

7.1.4.

Gerð/hönnun brunahólfs: ........................................................................................................................

7.1.5.

Ventlar og op — tilhögun, stærð og fjöldi: .............................................................................................

7.1.6.

Eldsneytiskerfi: .......................................................................................................................................

7.1.7.

Hreyfilstjórnunarkerfi (sönnun á kenni í samræmi við númer á mynd(um))

7.1.7.1.

Kælikerfi hleðslulofts .............................................................................................................................

7.1.7.2.

Útblásturshringrás (3): .............................................................................................................................

7.1.7.3.

Vatnsinnsprautun/-ýring (4) (3): ..............................................................................................................

7.1.7.4.

Loftinndæling (3): ...................................................................................................................................

7.1.8.

Eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástursloft (3): .............................................................................................

7.2.

Skráning hóps hreyfla

7.2.1.

Heiti hreyfilhóps: ................................................................................................................................ ...
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7.2.2.

Nr. 57/213

Forskriftir fyrir hreyfla innan hópsins:
Stofn
hreyfill

Hreyflar innan hópsins

Gerð hreyfils
Fjöldi strokka
Nafnhraði (mín–1)
Eldsneytisskammtur á slag (mm3) fyrir dísilhreyfla,
eldsneytisstreymi (g/h) fyrir bensínhreyfla, við nettó
nafnafl
Nettónafnafl (kW)
Hámarkssnúningshraði (mín–1)
Hámarksnettóafl (kW)
Snúningshraði hreyfils við mesta snúningsvægi (mín–1)
Eldsneytisskammtur á slag (mm3) fyrir dísilhreyfla,
eldsneytisstreymi (g/h) fyrir bensínhreyfla, við hámarks
snúningsvægi
Hámarkssnúningsvægi (Nm)
Minnsti snúningshraði í lausagangi (mín–1)
Slagrými strokka (í % af slagrými stofnhreyfils)

100

8.

GRUNDVALLAREINKENNI HREYFILGERÐARINNAR INNAN HÓPSINS

8.1.

Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis (4): ...................................................................................................

8.2.

Borvídd (12): ... mm

8.3.

Slag (12): … mm

8.4.

Fjöldi … og fyrirkomulag (26) … strokka

8.5.

Slagrými hreyfils: … cm3

8.6.

Nafnhraði ................................................................................................................................................

8.7.

Snúningshraði hreyfils við mesta snúningsvægi .....................................................................................

8.8.

Rúmmálsþjöppunarhlutfall (7): ...............................................................................................................

8.9.

Lýsing á brennslukerfi: ...........................................................................................................................

8.10.

Teikningar af brunahólfi og stimpilkolli: ................................................................................................

8.11.

Lágmarksþversniðsflatarmál inn- og úttaksrása: ....................................................................................

8.12.

Kælikerfi

8.12.1.

Vökvi

8.12.1.1.

Tegund vökva: ........................................................................................................................................

8.12.1.2.

Hringrásardælur: já/nei (4)
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8.12.1.2.1.

Einkenni eða tegund(-ir) og gerð(-ir) (ef við á) hringrásardæla: ............................................................

8.12.1.2.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): .........................................................................................................

8.12.2.

Loft

8.12.2.1.

Blásari: já/nei (4)

8.12.2.1.1.1

Eiginleikar blásarans: .............................................................................................................................

8.12.1.2.1.2.

Drifhlutfall eða -hlutföll (ef við á): .........................................................................................................

8.13.

Hitastig sem framleiðandi heimilar

8.13.1.

Vökvakæling: hámarkshiti við úttak: … K

8.13.2.

Loftkæling: viðmiðunarpunktur .............................................................................................................

8.13.2.1.

Hámarkshiti við viðmiðunarpunkt: … K

8.13.3.

Hámarkshiti hleðsluloftsúttaks við úttak millikælis (ef við á): … K

8.13.4.

Hámarkshiti útblásturs við þann punkt í útblástursröri eða -rörum sem er við ytri kraga útblástursgreinar
eða -greina: … K

8.13.5.

Hitastig smurolíu:

8.14.

Forþjappa

8.14.1.

Forþjappa: já/nei (4)

8.14.2.

Tegund: ...................................................................................................................................................

8.14.3.

Gerð: .......................................................................................................................................................

8.14.4.

Lýsing á kerfinu (t.d. hámarksþjöppunarálagi, úttaksventli, ef við á): ...................................................

8.14.5.

Millikælir: já/nei (4)

8.15.

Inntakskerfi: leyfilegur hámarksundirþrýstingur í inntaki við nafnhraða hreyfils og við 100% álag:
……… kPa

8.16.

Útblásturskerfi: leyfilegur hámarksbakþrýstingur útblásturs við nafnhraða hreyfils og við 100% álag:
……… kPa

8.17.

Ráðstafanir til loftmengunarvarna

8.17.1.

Búnaður til að endurvinna loft úr sveifarhúsi: já/nei (4)

8.17.2.

Viðbótarmengunarvarnarbúnaður (ef einhver):

8.17.2.1.

Hvarfakútur: já/nei (4)

8.17.2.1.1.

Tegund: ...................................................................................................................................................

8.17.2.1.2.

Gerð: .......................................................................................................................................................

8.17.2.1.3.

Fjöldi hvarfakúta og eininga: ..................................................................................................................

8.17.2.1.4.

Stærð og rúmtak hvarfakúts eða -kúta: ...................................................................................................

8.17.2.1.5.

Gerð hvörfunar: ......................................................................................................................................

lágmark: …… K, hámark: … K
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8.17.2.1.6.

Heildarmagn góðmálma: ........................................................................................................................

8.17.2.1.7.

Hlutfallslegur styrkur: ............................................................................................................................

8.17.2.1.8.

Undirstöðuefni (bygging og efni): ..........................................................................................................

8.17.2.1.9.

Þéttleiki hólfa: ........................................................................................................................................

8.17.2.1.10.

Gerð húss utan um hvarfakút/-kúta: .......................................................................................................

8.17.2.1.11.

Staðsetning hvarfakúts/-kúta (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): .......................

8.17.2.1.12.

Venjulegt vinnusvið: … K

8.17.2.1.13.

Virkt efni, sem er sjálfbrjótandi (ef við á): .............................................................................................

8.17.2.1.13.1.

Gerð og styrkur virks efnis sem nauðsynlegt er vegna hvörfunar: .........................................................

8.17.2.1.13.2.

Eðlilegt bil notkunarhitastigs virks efnis: ...............................................................................................

8.17.2.1.13.3.

Alþjóðlegur staðall (ef við á): .................................................................................................................

8.17.2.1.14.

NOx-skynjari: já/nei (4)

8.17.2.1.15.

Súrefnisskynjari: já/nei (4)

8.17.2.1.15.1.

Tegund: ...................................................................................................................................................

8.17.2.1.15.2.

Gerð: .......................................................................................................................................................

8.17.2.1.15.3.

Staðsetning: ............................................................................................................................................

8.17.2.1.16.

Loftinndæling: já/nei (4)

8.17.2.1.16.1.

Gerð: streymandi loft/loftdæla/annað (4) (tilgreinið nánar ef annað er valið: ..................................... )

8.17.2.1.16.

Útblásturshringrás (EGR): já/nei (4)

8.17.2.1.16.1.

Eiginleikar (kæld/án kælingar, háþrýst/lágþrýst, o.s.frv.): .....................................................................

8.17.2.1.17.

Agnasía: já/nei (4)

8.17.2.1.17.1.

Stærð og rúmtak agnasíunnar: ................................................................................................................

8.17.2.1.17.2.

Gerð og hönnun agnasíunnar: .................................................................................................................

8.17.2.1.17.3.

Staðsetning (staður/staðir og hámarks-/lágmarksfjarlægð frá hreyfli): ..................................................

8.17.2.1.17.4.

Aðferð eða kerfi við endurnýjun, lýsing og/eða teikning: ......................................................................

8.17.2.1.17.5.

Eðlilegt bil ganghita: … K og bil þrýstings … kPa

8.17.2.1.18.

Önnur kerfi: já/nei (4)

8.17.2.1.18.1.

Lýsing og vinnsluháttur: .........................................................................................................................

8.18.

Eldsneytisgjöf fyrir dísilhreyfla

8.18.1.

Fæðidæla

8.18.1.1.

Þrýstingur (7) ...… kPa eða kennilína: ....................................................................................................
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8.18.2.

Innsprautunarkerfi

8.18.2.1.

Dæla

8.18.2.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.18.2.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.18.2.1.3.

Skömmtun: … og … mm3 (7) á slag eða vinnuhring við fulla innsprautun og dæluhraðann: ...… sn./
mín. (nafnhraði) og við: ...… sn./mín. (hámarkssnúningsvægi) eftir því sem við á, eða kennilína: ......

8.18.2.1.3.1.

Aðferð sem notuð er: á hreyfil/prófunarbekk (4)

8.18.2.2.

Flýting innsprautunar:

8.18.2.2.1.

Ferill fyrir flýtingu innsprautunar (7): .....................................................................................................

8.18.2.2.2.

Tímastilling (7): .......................................................................................................................................

8.18.2.3.

Leiðslur fyrir innsprautun:

8.18.2.3.1.

Lengd: … mm

8.18.2.3.2.

Innanmál: … mm

8.18.2.4.

Innsprautunarloki(-lokar) með dælu

8.18.2.4.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.18.2.4.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.18.2.4.3.

Þrýstingur við op (7): …… kPa eða kennilína: .......................................................................................

8.18.2.4.

Gangráður

8.18.2.4.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.18.2.4.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.18.2.4.3.

Sá hraði þegar lokun hefst við fullt álag (7): ...........................................................................................

8.18.2.4.4.

Hámarkssnúningshraði án álags (7): .......................................................................................................

8.18.2.4.5.

Hraði í lausagangi (7): .............................................................................................................................

8.18.2.5.

Kaldræsikerfi

8.18.2.5.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.18.2.5.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.18.2.5.3.

Lýsing: ....................................................................................................................................................

8.19.

Eldsneyti fyrir bensínhreyfla

8.19.1.

Blöndungur: ............................................................................................................................................

8.19.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.19.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.19.2.

Eldsneytisinnsprautun í soggöng: eins-/margpunkta (4)

8.19.2.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.19.2.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.19.3.

Bein innsprautun: ....................................................................................................................................
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8.19.3.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.19.4.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.20.

Tímastilling ventla

8.20.1.

Hámarkslyfting og opnunar- og lokunarhorn miðað við dástöðu eða jafngildar upplýsingar: ..............

8.20.2.

Viðmiðunar- og/eða stillingarmörk (4): ..................................................................................................

8.20.3.

Breytilegt tímastillingarkerfi fyrir ventla (ef við á og við inntak og/eða útblástur)

8.20.3.1.

Gerð: stöðug/virk/óvirk (4)

8.20.3.2.

Stillihorn kambáss: .................................................................................................................................

8.21.

Tilhögun opa

8.21.1.

Staðsetning, stærð og númer: .................................................................................................................

8.22.

Kveikjukerfi

8.22.1.

Háspennukefli

8.22.1.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.22.1.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.22.1.3.

Fjöldi: .....................................................................................................................................................

8.22.2.

Kerti: .......................................................................................................................................................

8.22.2.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.22.2.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.22.3.

Segulkveikja: ..........................................................................................................................................

8.22.3.1.

Tegund(-ir): .............................................................................................................................................

8.22.3.2.

Gerð(-ir): .................................................................................................................................................

8.22.4.

Tímasetning kveikju: ..............................................................................................................................

8.22.4.1.

Stöðuflýting miðað við efri dástöðu (sveifarhalli í gráðum): .................................................................

8.22.4.2.

FLÝTINGARFERILL (EF VIÐ Á): .......................................................................................................

_____________
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4. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð upplýsingakerfis fyrir ökumenn
(eða gerð ökutækis að því er það varðar)
A.		 ALMENNAR UPPLÝSINGAR
2. 		

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.		

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................................

2.2.

Gerð (49): ..............................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .....................................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ..................................................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir íhluti og aðskildar
tæknieiningar (19): .................................................................................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ...................................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ................................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ...............................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ...................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ...................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .............................................................................................

20.

UPPLÝSINGAKERFI FYRIR ÖKUMENN

20.1.

Kröfur samkvæmt viðauka B í ISO-staðli 15077:2008 (Tractors and self-propelled machinery for agriculture
— Operator controls — Actuating forces, displacement, location and method of operation) um stjórntæki
ökumanns sem tengjast sýndarútstöðvum eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/
nei (4)

_________

13.10.2016

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar á kerfi ljósa- og
ljósmerkjabúnaðar (eða gerð ökutækis að því er það varðar)
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................................

2.2.

Gerð (49): ..............................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .....................................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ..................................................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir íhluti og aðskildar
tæknieiningar (19): .................................................................................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ...................................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ................................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ...............................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ...................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ...................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .............................................................................................

3.

ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

3.1.

Ljósmyndir eða teikningar af dæmigerðri útfærslu ökutækisins: .........................................................................

3.2.

Stærðarkvarði og málsett teikning af öllu ökutækinu: ..........................................................................................

21.

UPPSETTUR LJÓSA- OG LJÓSMERKJABÚNAÐUR, Þ.M.T. SJÁLFVIRK KVIKNUN LJÓSA

21.1.

Skrá yfir allan búnað (þar sem fram kemur númer, tegund eða tegundir, gerð, gerðarviðurkenningarmerki
íhlutar, hámarksljósstyrkur háljóskera, litur og samsvarandi gaumbúnaður); skráin má innihalda nokkrar
tegundir búnaðar fyrir hvert svið; að auki má skráin innihalda, fyrir hvert svið, viðbótarskýringuna „eða
sambærilegur búnaður“: ........................................................................................................................................

21.2.

Skýringarmynd af ljósa- og ljósmerkjabúnaðinum í heild, þar sem sýnt er hvar á ökutækinu ýmis búnaður er
staðsettur: ..............................................................................................................................................................

21.3.

Teikningar með málum af ytra borði ökutækisins þar sem sýnd er staðsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðarins,
fjöldi og litur ljósa: ...............................................................................................................................................

21.4.

Gefið upp eftirfarandi upplýsingar fyrir hvert ljósker og glitauga:

21.4.1. Teikning sem sýni stærð ljósflatar: .......................................................................................................................
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21.4.2. Aðferð sem er notuð til að afmarka sýnilegt yfirborð: .........................................................................................
21.4.3. Viðmiðunarás og viðmiðunarmiðja: .....................................................................................................................
21.4.4. Aðferð við notkun felliljóskera: ............................................................................................................................
21.5.

Lýsing/teikning og gerð stillingarbúnaðar fyrir aðalljósker (þ.e. sjálfvirkur, handvirk þrepstilling og samfelld,
handvirk stilling) (4): .............................................................................................................................................

21.5.1. Stjórnbúnaður: ......................................................................................................................................................
21.5.2. Viðmiðunarmerki: .................................................................................................................................................
21.5.3. Merki til að gefa hleðsluástand til kynna: .............................................................................................................
21.6.

Lýsing á afltengi fyrir ljós- og ljósmerkjabúnað ökutækja í flokkum R og S: .....................................................

21.7.

Stutt lýsing á rafmagns- og/eða rafeindaíhlutum sem eru notaðir í ljósakerfinu og ljósmerkjakerfinu: ...............

___________

13.10.2016

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

6. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð rafsegulsamhæfiskerfis (eða gerð
ökutækis að því er það varðar)
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................................

2.2.

Gerð (49): ..............................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .....................................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ..................................................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir íhluti og aðskildar
tæknieiningar (19): .................................................................................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ...................................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ................................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ...............................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ...................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ...................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .............................................................................................

24.

RAFSEGULSAMHÆFI

24.1.

Skrá þar sem lýst er öllum fyrirhuguðum samsetningum viðeigandi rafmagns- eða rafeindakerfa eða rafmagnseða rafeindaundireininga (60), útfærslum yfirbyggingar, afbrigðum með tilliti til efnis yfirbyggingar, almennri
niðurröðun leiðslna, hreyfilafbrigðum, afbrigðum með stýrið hægra eða vinstra megin og afbrigðum með
mismunandi hjólhaf: .............................................................................................................................................

24.2.

Kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10 (Stjtíð. ESB L 254,
20.9.2012, bls. 1) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

24.3.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 14982:1998 (Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility
— Test methods and acceptance criteria) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/
nei (4)

24.4.

Í stað færslu 24.2 eða færslu 24.3 má leggja fram eftirfarandi upplýsingar:

24.4.1. Lýsingu og teikningar/ljósmyndir af lögun og smíðaefni þeirra hluta yfirbyggingarinnar sem mynda vélarrýmið
og þá hluta farþegarýmisins sem næst því eru: .....................................................................................................
24.4.2. Teikningar eða ljósmyndir af staðsetningu málmíhluta inni í vélarrýminu (t.d. upphitunarbúnaði, varahjólbarða,
loftsíu, stýrisbúnaði o.s.frv.): ................................................................................................................................
24.4.3. Töflu eða teikningu af deyfibúnaði vegna rafsegultruflana: .................................................................................
24.4.4. Upplýsingar um nafngildi jafnstraumsviðnámsins og, ef um er að ræða viðnámskveikjuþræði, nafnviðnám
þeirra á metra: .......................................................................................................................................................

__________
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7. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar á kerfi fyrir
hljóðmerkjabúnað (eða gerð ökutækis að því er það varðar)
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................................

2.2.

Gerð (49): ..............................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .....................................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ..................................................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir íhluti og aðskildar
tæknieiningar (19): .................................................................................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ...................................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ................................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ...............................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ...................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ...................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .............................................................................................

25.

HLJÓÐMERKJABÚNAÐUR

25.1.

Gerðarviðurkenning íhlutar fyrir hljóðmerkjabúnað er veitt samkvæmt kröfunum um ökutæki í flokki N í
reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 28 (Stjtíð. ESB L 323, 6.12.2011, bls. 33) og
viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

25.2.

Samantekin lýsing á búnaðinum sem notaður er: .................................................................................................

25.3.

Teikning eða teikningar sem sýna staðsetningu hljóðmerkjabúnaðarins miðað við burðarvirki ökutækisins: ....

25.4.

Upplýsingar um aðferð við áfestingu og þá hluta burðarvirkis ökutækisins sem hljóðmerkjabúnaðurinn er festur
á: ...........................................................................................................................................................................

25.5.

Skýringarmynd af rásum rafmagns/lofts: .............................................................................................................

25.5.1. Spenna: Riðstraumur/jafnstraumur (4)
25.5.2. Málspenna eða þrýstingur: ....................................................................................................................................
25.6.

Teikning af uppsetningarbúnaði: ..........................................................................................................................

___________

13.10.2016

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

8. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar á baksýnisspegli
sem kerfis (eða gerð ökutækis að því er það varðar)
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................................

2.2.

Gerð (49): ..............................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .....................................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ..................................................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir íhluti og aðskildar
tæknieiningar (19): .................................................................................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ...................................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ................................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ...............................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ...................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ...................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .............................................................................................

18.

BAKSÝNISSPEGLAR

18.1.

Fjöldi og flokkur eða flokkar spegla: ....................................................................................................................

18.2.

Kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 46 (Stjtíð. ESB L 177,
10.7.2010, bls. 211) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu:: já/nei/á ekki við (4)

18.3.

Kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 81 (Stjtíð. ESB L 185,
13.7.2012, bls. 1) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

18.4.

Teikning(-ar) til að aukenna spegilinn og sýna staðsetningu hans miðað við burðarvirki ökutækisins: ..............

18.5.

Upplýsingar um aðferð við áfestingu og þá hluta burðarvirkis ökutækisins sem spegillinn er festur á: ..............

18.6.

Stutt lýsing á rafmagns/rafeindaíhlutum stillibúnaðarins: ....................................................................................

18.7.

Tæknilýsing á afísingar- og móðuhreinsunarkerfi speglanna: ..............................................................................

18.8.

Valfrjáls búnaður sem getur takmarkað sjónsvið aftur fyrir: ................................................................................

18.9.

Sjónsvið baksýnisspegils eða -spegla í II. flokki

18.9.1. Uppfyllir lið 5.1 í IX. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/208: já/nei (4).
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18.9.2. Í stað færslu 18.9.1: kröfur samkvæmt ISO-staðli 5721-2:2014 (Agricultural tractors — Requirements, test
procedures and acceptance criteria for the operator’s field of vision — Part 2: Field of vision to the side and
to the rear) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)
19.

BÚNAÐUR TIL AÐ AUKA SJÓNSVIÐ, ANNAR EN SPEGLAR (VALKVÆTT)

19.1.

Gerð og eiginleikar (t.d. heildarlýsing á búnaðinum): ..........................................................................................

19.2.

Þegar um er að ræða búnað sem samanstendur af myndavél og skjá: greiningarfjarlægð (mm), birtumunur,
ljómasvið (e. luminance range), glýjuleiðrétting (e. glare correction), eiginleikar skjásins (svart-hvítur/litur),
endurtekningartíðni myndar, ljómasvið skjásins (4): ............................................................................................

19.3.

Nægjanlega nákvæmar teikningar til að auðkenna allan búnaðinn, þ.m.t. leiðbeiningar um uppsetningu: .........

19.4.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 5721-2:2014 (Agricultural tractors — Requirements, test procedures and
acceptance criteria for the operator’s field of vision — Part 2: Field of vision to the side and to the rear) eru
uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

_________

13.10.2016

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

9. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð uppsetningar á
skriðbeltaundirvagnskerfi (eða gerð ökutækis að því er það varðar)
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................

2.2.

Gerð (49): .......................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): ..............................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...........................................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir íhluti og
aðskildar tæknieiningar (19): ..........................................................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .........................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ............................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): .........................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ........................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ............................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ............................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .....................................................................................

3.

ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

3.1.

Ljósmyndir eða teikningar af dæmigerðri útfærslu ökutækisins: ..................................................................

3.2.

Stærðarkvarði og málsett teikning af öllu ökutækinu: ...................................................................................

3.3.

Ökutæki í flokkum T og C:

3.3.1.

Fjöldi ása og hjóla: ........................................................................................................................................

3.3.2.

Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum (23): ..................................................................................

3.3.3.

Fjöldi og staðsetning stýriása (23): .................................................................................................................

3.3.4.

Fjöldi og staðsetning aflása (23): ....................................................................................................................

3.3.5.

Fjöldi og staðsetning hemlaðra ása (23): ........................................................................................................

3.4.

Ökutæki í flokki C:

3.4.1.

Samsetning skriðbeltaundirvagns: skriðbeltasamstæða að framan/skriðbeltasamstæða að aftan/
skriðbeltasamstæða að framan og skriðbeltasamstæða að aftan/samfelld skriðbelti á báðum hliðum
ökutækisins (4)

3.4.2.

Fjöldi og staðsetning aflknúinna skriðbeltasamstæðna (22): ..........................................................................

3.4.3.

Fjöldi og staðsetning hemlaðra skriðbeltasamstæðna (22): ............................................................................
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3.4.4.

Stýring ökutækja í flokki C

3.4.4.1.

Stýring með því að breyta hraða milli vinstri og hægri skriðbelta: já/nei/á ekki við (4)

3.4.4.2.

Stýring með því að snúa tveimur gagnstæðum skriðbeltum eða öllum fjórum skriðbeltum: já/nei/á ekki við
(4)

3.4.4.3.

Liðtengd stýring fremri og aftari hluta ökutækisins um miðlægan lóðréttan ás: já/nei/á ekki við (4)

3.4.4.4.

Liðtengd stýring fremri og aftari hluta ökutækisins um miðlægan lóðréttan ás og með því að breyta stefnu
hjólanna á ás með hjólum: já/nei/á ekki við (4)

3.5.

Undirvagn

3.5.1.

Heildarteikning af undirvagni: .......................................................................................................................

3.5.2.

Gerð undirvagns fyrir ökutæki í flokkum T og C: miðbiti/miðrör/grind/undirvagn með langbitum/annað (4)
(tilgreinið nánar ef annað er valið:............................................................................................................... )

4.

MASSAR OG MÁL
(í kg og mm) (Sjá teikningar þar sem við á)

4.1.

Massamörk ökutækis (heildarmál)

4.1.1.

Massi án hleðslu

4.1.1.1.

Massi/massar án hleðslu, tilbúið til aksturs (13):

4.1.1.1.1.

Hámark: … kg (30)

4.1.1.1.2.

Lágmark: … kg (30)

4.1.1.1.3.

Dreifing massans/massanna á ásana: … kg

4.1.1.1.4.

Tilgreinið lóðrétt álag á tengipunktinn (S) ef um er að ræða ökutæki í flokki R eða S með hengivagnsbeisli
eða miðlægan ás: … kg

4.1.2.

Hámarksmassi/-massar eins og þeir eru gefnir upp af framleiðanda

4.1.2.1.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækisins með hleðslu (13): … kg

4.1.2.1.1

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi eða -massar á hvern ás: Ás 1. … kg Ás 2. …… kg Ás …:… kg

4.1.2.1.2.

Tilgreinið lóðrétt álag á tengipunktinn (S) ef um er að ræða ökutæki í flokki R eða S með hengivagnsbeisli
eða miðlægan ás: … kg

4.1.2.1.3.

Takmarkanir á dreifingu þessa massa/þessara massa á ásana (tilgreinið lágmarksmörk í hundraðshlutum á
framás og afturás): … %

4.1.2.2.

Massi/massar og hjólbarðar
Loftþrýst
Hjólbarða
Leyfi
ingur í hjól
Hleðsla
Leyfilegur
Leyfilegt,
stærð,
legur
börðum [kPa]
á hvern
hámarks
lóðrétt há
þ.m.t.
Snúnings
Stærð Af
hámarks
(***)
hjól
massi
marksálag á
burðar
radíus (1)
felgu stæði
massi á
[mm]
barða
ökutækis tengipunktinn
stuðull og
Notkun Notkun
hvern ás
[kg]
[kg](*)
[kg] (*) (**)
tákn fyrir
á
utan
[kg](*)
hraðaflokk
vegum vega

Hjól
barða
sam
setning
nr.

Ás
nr.

1

1

…

…

…

…

…

…

…

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
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Loftþrýst
Hjólbarða
Leyfi
ingur í hjól
stærð,
Hleðsla
Leyfilegur
Leyfilegt,
legur
börðum [kPa]
þ.m.t.
Snúnings
á hvern
hámarks
lóðrétt há
Stærð Af
hámarks
(***)
burðar
radíus (1)
hjól
massi
marksálag á
felgu stæði
massi á
stuðull og
[mm]
barða
ökutækis tengipunktinn
Notkun Notkun
hvern ás
tákn fyrir
[kg]
[kg](*)
[kg] (*) (**)
á
utan
[kg](*)
hraðaflokk
vegum vega

Hjól
barða
sam
setning
nr.

Ás
nr.

2

1

…

…

…

…

…

…

…

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

1

…

…

…

…

…

…

…

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

(*)
(**)

Samkvæmt hjólbarðaforskrift.
Álag flutt yfir á viðmiðunarmiðju tengis í kyrrstöðu, sama hver tengibúnaðurinn er; ef leyfilegt lóðrétt hámarksálag
á tengipunktinn miðað við tengibúnað er gefið upp í þessari töflu skal bæta við töfluna hægra megin og tilgreina
tengibúnaðinn í yfirskrift dálksins; fyrir ökutæki í flokki R eða S varðar þessi dálkur aftari tengitæki ef þau eru til
staðar.
(***) Samkvæmt meðmælum framleiðanda.

4.1.2.3.

Massi eða massar og skriðbeltaundirvagn

Skrið
beltasam
stæða nr.

(*)
(**)

Mál belta
Lengd
[mm]

Breidd
[mm]

Meðalþrýst
ingur í snert
ingu við jörð
[kPa]

Hámarks
hleðsla á
hvert belta
kefli [kg] (*)

Leyfilegur
hámarksmassi
á hverja skrið
beltasamstæðu
[kg](*)

Leyfilegur
hámarksmassi
ökutækis [kg]
(*)

Leyfilegt, lóðrétt
hámarksálag á
tengipunktinn
[kg] (*) (**)

1

…

…

…

…

…

…

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Samkvæmt forskrift fyrir beltakefli.
Álag flutt til viðmiðunarmiðju tengis í kyrrstöðu, sama hver tengibúnaðurinn er; ef leyfilegt lóðrétt hámarksálag
á tengipunktinn miðað við tengibúnað er gefið upp í þessari töflu skal bæta við töfluna hægra megin og tilgreina
tengibúnaðinn í yfirskrift dálksins.

4.1.2.4.

Farmþungi eða -þungar (13): … kg

4.1.3.

Tæknilega leyfilegur dráttarmassi eða -massar fyrir ökutæki í flokki T eða C fyrir hverja mismunandi
samsetningu á undirvagni/hemlun ökutækis í flokki R eða S (fyrir ökutæki í flokkum R og S skal gefa upp
leyfilegt hámarksálag á aftari tengipunktinn):
Ökutæki í flokki R og S

Dráttarbeisli

Hengivagnsbeisli

Miðlægur ás

Óhemlaður

… kg

… kg

… kg

Með ýtihemlun

… kg

… kg

… kg

Með samtengdu eða hálfsamtengdu hemlakerfi

… kg

… kg

… kg

Með vökva- eða lofthemlun

… kg

… kg

… kg

Hemill
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Tæknilega leyfilegur heildarmassi eða -massar samsetningar af dráttarvél (ökutæki í flokki T eða C) og
eftirvagni (ökutæki í flokki R eða S) fyrir hverja samsetningu á undirvagni/hemlun ökutækisins í flokki R
eða S:
Ökutæki í flokki R og S

Dráttarbeisli

Hengivagnsbeisli

Miðlægur ás

Óhemlaður

… kg

… kg

… kg

Með ýtihemlun

… kg

… kg

… kg

Með samtengdu eða hálfsamtengdu hemlakerfi

… kg

… kg

… kg

Með vökva- eða lofthemlun

… kg

… kg

… kg

Hemill

4.1.5.

Leyfilegt lóðrétt hámarksálag á tengipunktinn (án tillits til hjólbarða og tengibúnaðar að aftan):

4.1.5.1.

fyrir ökutæki í flokkum T og C: … kg

4.1.5.2.

fyrir ökutæki í flokkum R og S: … kg

4.1.5.3.

Hámarksmassi samsetningarinnar miðað við óhemlaðan hámarksmassa: … kg

37.

SKRIÐBELTAUNDIRVAGN
(fyllið einnig út færslu 4.1.2.3)

37.1.

Ljósmyndir og málsettar teikningar af fyrirkomulagi skriðbeltaundirvagnsins og uppsetningu hans á
ökutækinu (þ.m.t. af þeim hlutum sem eru innan á beltunum til að tryggja að beltin renni rétt yfir keflin, og
af munstrinu á ytra borði beltanna): ..............................................................................................................

37.2.

Tegund efnis sem er í snertingu við yfirborðið: gúmmíbelti/stálbelti/gúmmíklossar á beltaskónum (4)

37.3.

Málmbelti

37.3.1.

Fjöldi beltakefla sem færa þungann beint niður á yfirborð vegarins (NR): ...................................................

37.3.2.

Yfirborðsflötur hvers klossa (AP): … mm2:

37.4.

Gúmmíbelti

37.4.1.

Heildaryfirborðsflötur gúmmígripa í snertingu við veginn (AL): … mm2:

37.4.2.

Hlutfall gripflatar samanborið við heildarflöt beltisins: … %

_________________

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

10. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á rafsegulsamhæfi rafmagns- eða
rafeindaundireininga sem aðskilinna tæknieininga
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................

2.2.

Gerð (49): .......................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): ..............................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...........................................................................

2.3.		

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .........................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ............................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): .........................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ........................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ............................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ............................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .....................................................................................

24.

RAFSEGULSAMHÆFI

24.1.

Skrá þar sem lýst er öllum fyrirhuguðum samsetningum rafmagns- eða rafeindakerfa eða rafmagns- eða
rafeindaundireininga (60), útfærslum yfirbyggingar, afbrigðum með tilliti til efnis yfirbyggingar, almennri
niðurröðun leiðslna, hreyfilafbrigðum, afbrigðum með stýrið hægra eða vinstra megin og afbrigðum með
mismunandi hjólhaf: ......................................................................................................................................

24.2.

Kröfur samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 10 (Stjtíð. ESB L 254,
20.9.2012, bls. 1) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

24.3.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 14982:1998 (Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic
compatibility — Test methods and acceptance criteria) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

24.4.

Í stað færslu 24.2 eða færslu 24.3 má leggja fram eftirfarandi upplýsingar:

24.4.1.

Lýsingu og teikningar/ljósmyndir af lögun og smíðaefni þeirra hluta yfirbyggingarinnar sem mynda
vélarrýmið og þá hluta farþegarýmisins sem næst því eru: ...........................................................................

24.4.2.

Teikningar eða ljósmyndir af staðsetningu málmíhluta inni í vélarrýminu (t.d. upphitunarbúnaði,
varahjólbarða, loftsíu, stýrisbúnaði o.s.frv.): .................................................................................................

24.4.3.

Töflu eða teikningu af deyfibúnaði vegna rafsegultruflana: ..........................................................................

24.4.4.

Upplýsingar um nafngildi jafnstraumsviðnámsins og, ef um er að ræða viðnámskveikjuþræði, nafnviðnám
þeirra á metra: ................................................................................................................................................

___________
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11. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á þyngdarklossum sem íhlutum/
aðskildum tæknieiningum
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................

2.2.

Gerð (49): .......................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): ..............................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...........................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .........................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ............................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): .........................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ........................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ............................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ............................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .....................................................................................

29.

ÞYNGDARKLOSSAR

29.1.

Nákvæm tæknilýsing (þ.m.t. ljósmyndir eða teikningar með málum) á þyngdarklossunum og hvernig þeir
eru festir á dráttarvélina: ................................................................................................................................

29.1.

Fjöldi þyngdarklossasamstæðna: ...................................................................................................................

29.1.1.

Fjöldi íhluta í hverri samstæðu: Samstæða 1: …................................................................... Samstæða 2:…
Samstæða … ..................................................................................................................................................

29.2.

Massi íhluta í hverri samstæðu: Samstæða 1: … kg

29.2.1.

Heildarmassi hverrar samstæðu: Samstæða 1: … kg

29.3.

Heildarmassi þyngdarklossanna: … kg

29.3.1.

Dreifing þessara massa á ásana: … kg

29.4.

Efni og smíðaaðferð: .....................................................................................................................................

Samstæða 2: … kg
Samstæða 2: … kg

_____________

Samstæða …:… kg
Samstæða …:… kg
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12. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hlífðarvirki á hliðum og/eða að aftan
sem íhlut/aðskilinni tæknieiningu
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................

2.2.

Gerð (49): .......................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): ..............................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...........................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .........................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ............................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): .........................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ........................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ............................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ............................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .....................................................................................

32.

HLIÐARVÖRN OG HLÍFÐARVIRKI AÐ AFTAN

32.1.

Hliðarvörn

32.1.5.

Ef um hliðarvarnarbúnað er að ræða: ítarleg lýsing og/eða teikning af honum (að festingum
meðtöldum): ...................................................................................................................................................

32.1.5.1.

Efni sem eru notuð: ........................................................................................................................................

32.1.5.2.

Tæmandi upplýsingar um festingar sem krafist er og ítarlegar leiðbeiningar, þ.m.t. kröfur um snúningsvægi
fyrir áfestingu: ...............................................................................................................................................

32.1.6.

Kröfur skv. 2. og 3. lið og I., II. og III. hluta reglugerðar efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir
Evrópu nr. 73 (Stjtíð. ESB L 122, 8.5.2012, bls. 1) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

32.2.

Hlífðarvirki að aftan

32.2.4.

Ef um er að ræða sérstakan búnað: ítarleg lýsing og/eða teikning af hlífðarvirkinu að aftan (að festingum
meðtöldum) eða gerðarviðurkenningarnúmer hafi það fengið gerðarviðurkenningu sem aðskilin
tæknieining: ...................................................................................................................................................

32.2.4.1.

Efni sem eru notuð: ........................................................................................................................................

32.2.4.2.

Tæmandi upplýsingar um festingar sem krafist er og ítarlegar leiðbeiningar, þ.m.t. kröfur um snúningsvægi
fyrir áfestingu: ...............................................................................................................................................

____________
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13. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á hjólbarða sem íhlut
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................

2.2.

Gerð (49): .......................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): ..............................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...........................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .........................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ............................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): .........................................................

35.

HJÓLBARÐAR

35.8.

Tilgreind stærð hjólbarða: ..............................................................................................................................

35.9.

Gerð ökutækis eða ökutækja sem þeir eru ætlaðir fyrir: dráttarvél (ökutæki í flokkum T og C)/eftirvagn
(ökutæki í flokki R)/útskiptanlegur, dreginn búnaðar (ökutæki í flokki S) (4)

35.10.

Uppbygging hjólbarða: skábönd/skábanda með belti/þverbanda til notkunar í byggingarstarfsemi og
mannvirkjagerð (4)

35.11.

Ljósmyndir og teikning af hlið sólans: ..........................................................................................................

35.12.

Burðarstuðull og tákn fyrir hraðaflokk .....................................................................................................

35.12.1.

Ökutæki í flokkum T og C: ............................................................................................................................

35.12.2.

Ökutæki í flokki R: ........................................................................................................................................

35.12.3.

Ökutæki í flokki S: .........................................................................................................................................

35.13.

Snúningsmótstaða í samræmi við ISO-staðal 28580:2009 (Passenger car, truck and bus tyres — Methods
of measuring rolling resistance — Single point test and correlation of measurement results) (eftir
atvikum): ........................................................................................................................................................

35.14.

Fyrirhuguð notkun: drifhjól/frítengt hjól/bæði (4)

35.15.

Hjólbarði hannaður til notkunar án slöngu (slöngulaus): já/nei (4)

35.16.

Loftþrýstingur á kant hjólbarða við ásetningu hjólbarðans er undir: … kPa.

____________

13.10.2016

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 57/233

14. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á véltengi sem íhlut/aðskilinni
tæknieiningu
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................

2.2.

Gerð (49): .......................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): ..............................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...........................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .........................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ............................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): .........................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ........................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ............................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ............................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .....................................................................................

38.

VÉLTENGI

38.1.

Ljósmyndir og málsettar teikningar af véltenginu sem sýna í smáatriðum þau mál sem krafist er, mál
vegna festingar búnaðarins ásamt staðsetningu tengibúnaðarins:

38.1.1.

Véltengi að aftan: já/nei (4)

38.1.2.

Tengibúnaður að framan (ökutæki í flokkum R og S): já/nei (4)

38.2.

Stutt tæknileg lýsing á véltenginu þar sem gerð er grein fyrir framleiðslugerð og efninu sem er notað

38.5.

Lýsing á véltenginu:

Gerð (skv. 1. viðbæti við XXXIV. viðauka við framselda reglugerð fram …
kvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208):
Tegund:

…

Gerðarheiti framleiðanda:

…

Lárétt hámarksþyngd/D-gildi (4) (44):

… kg/kN (4)

Dráttarmassi T (4) (44):

... tonn
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Lóðrétt álag á tengipunktinn (44):

13.10.2016

… kg

Ljósmyndir og málsettar teikningar af tengibúnaðinum. Þessar teikningar
skulu einkum sýna nákvæmlega þau mál sem krafist er, ásamt mælingum fyrir
uppsetningu á búnaðinum.
Stutt tæknileg lýsing á véltenginu þar sem gerð er grein fyrir framleiðslugerð
og efninu sem er notað.
Tegund prófunar

Í kyrrstöðu/á hreyfingu
(4)

ESB-gerðarviðurkenningarmerki eða -númer

…

— augna dráttarstanga, tengihausa eða svipaðs tengibúnaðar sem skal festa
við véltengið (ef um er að ræða liðdráttarbeisli eða hengivagnsbeisli)
— gerðarviðurkenningarmerki eða -númer véltengja sem festa skal við
grindina/stoðina fyrir dráttartengið (ef það takmarkast við tilteknar gerðir):
38.6.

Gerðarviðurkenning íhlutar fyrir véltengi veitt samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 55 (Stjtíð. ESB L 227, 28.8.2010, bls. 1) og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu:
já/nei/á ekki við (4)

____________
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15. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð hemlakerfis (eða gerð ökutækis að
því er það varðar)
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................

2.2.

Gerð (49): .......................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): ..............................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...........................................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir íhluti og
aðskildar tæknieiningar (19): ..........................................................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .........................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ............................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): .........................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ........................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ............................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ............................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .....................................................................................

3.

ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

3.1.

Ljósmyndir eða teikningar af dæmigerðri útfærslu ökutækisins: ..................................................................

3.2.

Stærðarkvarði og málsett teikning af öllu ökutækinu: ...................................................................................

3.3.

Ökutæki í flokkum T og C:

3.3.1.

Fjöldi ása og hjóla: ........................................................................................................................................

3.3.2.

Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum (23): ..................................................................................

3.3.3.

Fjöldi og staðsetning stýriása (23): .................................................................................................................

3.3.4.

Fjöldi og staðsetning aflása (23): ....................................................................................................................

3.3.5.

Fjöldi og staðsetning hemlaðra ása (23): ........................................................................................................

3.4.

Ökutæki í flokki C:

3.4.1.

Samsetning skriðbeltaundirvagns: skriðbeltasamstæða að framan/skriðbeltasamstæða að aftan/
skriðbeltasamstæða að framan og skriðbeltasamstæða að aftan/samfelld skriðbelti á báðum hliðum
ökutækisins (4)
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3.4.2.

Fjöldi og staðsetning aflknúinna skriðbeltasamstæðna (22): ..........................................................................

3.4.3.

Fjöldi og staðsetning hemlaðra skriðbeltasamstæðna (22): ............................................................................

3.4.4.

Stýring ökutækja í flokki C

3.4.4.1.

Stýring með því að breyta hraða milli vinstri og hægri skriðbelta: já/nei/á ekki við (4)

3.4.4.2.

Stýring með því að snúa tveimur gagnstæðum skriðbeltum eða öllum fjórum skriðbeltum: já/nei/á ekki við
(4)

3.4.4.3.

Liðtengd stýring fremri og aftari hluta ökutækisins um miðlægan lóðréttan ás: já/nei/á ekki við (4)

3.4.4.4.

Liðtengd stýring fremri og aftari hluta ökutækisins um miðlægan lóðréttan ás og með því að breyta stefnu
hjólanna á ás með hjólum: já/nei/á ekki við (4)

3.5.

Undirvagn

3.5.1.

Heildarteikning af undirvagni: .......................................................................................................................

3.5.2.

Gerð undirvagns fyrir ökutæki í flokkum T og C: miðbiti/miðrör/grind/undirvagn með langbitum/annað (4)
(tilgreinið nánar ef annað er valið:............................................................................................................... )

3.5.3.

Gerð undirvagns fyrir ökutæki í flokkum R og S: dráttarbeisli/hengivagnsbeisli/miðlægur ás/annað (4)
(tilgreinið nánar ef annað er valið:............................................................................................................... )

3.12.

Hemlakerfi ökutækja í flokkum R og S: án hemla/ýtihemlun/samtengt hemlakerfi/hálfsamtengt hemlakerfi/
vökvahemlun/lofthemlun (4)

4.

MASSAR OG MÁL
(í kg og mm) (Sjá teikningar þar sem við á)

4.1.

Massamörk ökutækis (heildarmál)

4.1.1.

Massi án hleðslu

4.1.1.1.

Massi/massar án hleðslu, tilbúið til aksturs (13):

4.1.1.1.1.

Hámark: … kg (30)

4.1.1.1.2.

Lágmark: … kg (30)

4.1.1.1.3.

Dreifing massans/massanna á ásana: … kg

4.1.1.1.4.

Tilgreinið lóðrétt álag á tengipunktinn (S) ef um er að ræða ökutæki í flokki R eða S með hengivagnsbeisli
eða miðlægan ás: … kg

4.1.2.

Hámarksmassi/-massar eins og þeir eru gefnir upp af framleiðanda

4.1.2.1.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækisins með hleðslu (13): … kg

4.1.2.1.1

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi eða -massar á hvern ás: Ás 1. … kg Ás 2. …… kg Ás …:… kg

4.1.2.1.2.

Tilgreinið lóðrétt álag á tengipunktinn (S) ef um er að ræða ökutæki í flokki R eða S með hengivagnsbeisli
eða miðlægan ás: … kg

4.1.2.1.3.

Takmarkanir á dreifingu þessa massa/þessara massa á ásana (tilgreinið lágmarksmörk í hundraðshlutum á
framás og afturás): … %

4.1.2.4.

Farmþungi eða -þungar (13): … kg
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4.1.3.

Nr. 57/237

Tæknilega leyfilegur dráttarmassi eða -massar fyrir ökutæki í flokki T eða C fyrir hverja mismunandi
samsetningu á undirvagni/hemlun ökutækis í flokki R eða S (fyrir ökutæki í flokkum R og S skal gefa upp
leyfilegt hámarksálag á aftari tengipunktinn):
Ökutæki í flokki R og S

Dráttarbeisli

Hengivagnsbeisli

Miðlægur ás

Hemill

4.1.4.

Óhemlaður

… kg

… kg

… kg

Með ýtihemlun

… kg

… kg

… kg

Með samtengdu eða hálfsamtengdu hemlakerfi

… kg

… kg

… kg

Með vökva- eða lofthemlun

… kg

… kg

… kg

Tæknilega leyfilegur heildarmassi eða -massar samsetningar af dráttarvél (ökutæki í flokki T eða C) og
eftirvagni (ökutæki í flokki R eða S) fyrir hverja samsetningu á undirvagni/hemlun ökutækisins í flokki R
eða S:
Ökutæki í flokki R og S

Dráttarbeisli

Hengivagnsbeisli

Miðlægur ás

Hemill

Óhemlaður

… kg

… kg

… kg

Með ýtihemlun

… kg

… kg

… kg

Með samtengdu eða hálfsamtengdu hemlakerfi

… kg

… kg

… kg

Með vökva- eða lofthemlun

… kg

… kg

… kg

4.1.5.

Leyfilegt lóðrétt hámarksálag á tengipunktinn (án tillits til hjólbarða og tengibúnaðar að aftan):

4.1.5.1.

fyrir ökutækið í flokkum T og C: … kg

4.1.5.2.

fyrir ökutækið í flokkum R og S: … kg

4.1.5.3.

Hámarksmassi samsetningarinnar miðað við óhemlaðan hámarksmassa: … kg

4.2.

Stærðarmörk ökutækis (heildarmál)

4.2.2.5.

Hjólhaf (37): … mm

4.2.2.6.

Fjarlægð eða fjarlægðir milli samliggjandi ása 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm, o.s.frv.

4.2.2.7.

Fyrir ökutæki í flokkum R og S með hengivagnsbeisli og miðlægan ás:

4.2.2.7.1.

Fjarlægð milli tengipunktsins og fyrsta ássins: … mm

4.2.2.7.2.

Fjarlægð milli tengipunktsins og síðasta ássins: … mm

4.2.2.8.

Hámarks- og lágmarkssporvídd hvers áss (mælt á milli samhverfuplana einfaldra eða tvöfaldra hjóla eða
þriggja samhliða hjóla til almennrar notkunar) (sem framleiðandinn skal gefa upp) (38):

4.2.2.8.1.

Hámark: Ás 1 … mm Ás 2 … mm Ás …:… mm

4.2.2.8.2.

Lágmark: Ás 1 … mm Ás 2 … mm Ás …:… mm
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4.2.2.9.

Staðsetning þyngdarmiðju ökutækis í stefnu þess gegnum lengdar-, breiddar- og hæðarmiðjuplan: ...........

4.2.2.9.1.

Fyrir ökutæki í flokkum T2, T4.1, T4.3 og í flokkum C2, C4.1 og C4.3: hæð þyngdarmiðju, mæld að jörðu,
með þeim hjólbörðum sem venjulega eru notaðir undir ökutækið: … mm

4.2.2.9.1.1. Fyrir ökutæki í flokkum T2 og C2 skal tilgreina hlutfallið milli færslu 4.2.2.9.1 og meðallágmarksbeltabreiddar
fyrir hvern ás: Ás 1 … Ás 2 … Ás …: ..........................................................................................................
4.2.2.9.1.2. Fyrir ökutæki í flokkum T4.1 og C4.1 skal tilgreina hlutfallið milli færslu 4.2.2.9.1 og meðallágmarks
beltabreiddar fyrir alla ásana: ........................................................................................................................
5.

ALMENNIR EIGINLEIKAR AFLRÁSA

5.1.

Hámarkshraði ökutækis

5.1.1.

Hámarkshraði ökutækis fram á við

5.1.1.1.

Yfirlýstur hámarkshönnunarhraði ökutækis: … km/klst.

5.1.1.2.

Reiknaður hámarkshönnunarhraði ökutækis í hæsta gír (sýnið þætti sem notaðir eru við útreikning) (41): …
km/klst.

5.1.1.3.

Mældur hámarkshraði ökutækis: … km/klst. (41)

5.1.2.

Hámarkshraði ökutækis aftur á bak (54)

5.1.2.1.

Yfirlýstur hámarkshönnunarhraði ökutækis aftur á bak: … km/klst.

5.1.2.2.

Mældur hámarkshraði ökutækis aftur á bak (41): … km/klst.

5.2.

Nettónafnafl hreyfils: … kW, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna
fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.3.

Hámarksnettóafl hreyfils: … kW, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.4.

Hámarkssnúningsvægi hreyfils: … Nm, við … mín–1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

B.

UPPLÝSINGAR UM VISTVÆNLEIKA OG KNÚNINGSAFL

6.

GRUNDVALLAREINKENNI STOFNHREYFILSINS/HREYFILSINS (4)

6.1.

Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis (4)

6.2.

Borvídd (12): ... mm

6.3.

Slag (12): … mm

6.4.

Fjöldi … og fyrirkomulag (26) … strokka

6.5.

Slagrými hreyfils: … cm3

6.6.

Nafnhraði: ......................................................................................................................................................

6.7.

Snúningshraði hreyfils við mesta snúningsvægi: ...........................................................................................

9.

BÚNAÐUR TIL GEYMSLU Á ORKU

9.1.

Lýsing: rafgeymir/þéttir/kasthjól/rafall (4)

9.2.

Auðkennisnúmer: ...........................................................................................................................................

9.3.

Tegund rafefnatengingar: ...............................................................................................................................

9.4.

Orka sem er geymd

9.4.1.

Rafgeymir, spenna … og rýmd: … Ah á 2 klst.

9.4.2.

Þéttir: J, ........................................................................................................................................................ ,
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9.4.3.

Kasthjól/rafall (4): J, .......................................................................................................................................

9.4.3.1.

Hverfitregða kasthjóls hreyfils: ......................................................................................................................

9.4.3.1.1.

Viðbótarhverfitregða þegar enginn gír er tengdur: ........................................................................................

9.5.

Hleðslutæki: í ökutækinu/utan ökutækis/án (4)

11.

AFLRÁS OG STJÓRNBÚNAÐUR HENNAR (13)

11.1.

Stutt lýsing og uppdráttur af aflrás ökutækisins og stjórnbúnaði hennar (gírskipting, tengsli eða aðrir þættir
aflrásarinnar): .................................................................................................................................................

11.2.

Gírskipting

11.2.1.

Stutt lýsing og uppdráttur að gírskiptikerfi eða -kerfum og stjórnbúnaði þess: ............................................

11.2.2.

Skýringarmynd og/eða teikning af gírkassanum: ..........................................................................................

11.2.3.

Tegund gírskiptingar: beinskipting/ vökvaskipting/rafskipting/önnur (4) (tilgreinið nánar ef önnur er valin
…)

11.2.3.1.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum (ef um þá er að ræða): ...........................................................

11.3.

Tengsli (ef til staðar)

11.3.1.

Stutt lýsing og uppdráttur af tengslinu og stjórnbúnaði þess: .......................................................................

11.3.2.

Gerð tengslis: .................................................................................................................................................

11.3.3.

Breyting á hámarkssnúningsvægi: .................................................................................................................

11.4.

Gírkassi (ef hann er til staðar)

11.4.1.

Gerð (24): ........................................................................................................................................................

11.4.2.

Staðsetning miðað við hreyfil: .......................................................................................................................

11.4.3.

Stjórnunaraðferð: ...........................................................................................................................................

11.4.4.

Millikassi: með/án (4)

11.5.

Gírhlutföll

Gír

Gírhlutföll
(hlutföll hreyfils
miðað við
snúning útáss
gírkassans)

Gírhlutföll
innri millikassa
(hlutföll hreyfils
miðað við
snúning útáss
millikassans)

Hámark fyrir stiglausa
skiptingu, CVT (*)
1
2
3
Lágmark fyrir stiglausa
skiptingu, CVT (*)
Bakkgír
1
…
(*) Stiglaus skipting (e. Continuously variable transmission).

Endanlegt
drifhlutfall/hlutföll (hlutfall
útáss gírkassans
miðað við snúning
hjóls í akstri)

Heild
argír
hlut
föll

Hlutfall
(snúningshraði
hreyfils/hraði
ökutækis)
einungis fyrir
beinskiptingu

Nr. 57/240

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

11.6.

Lás á mismunardrifi

11.6.1.

Lás á mismunadrifi: já/nei/valkvætt (4)

41.

FJÖÐRUN

41.1.

Stutt lýsing og uppdráttur af fjöðrunarbúnaðinum og stjórnbúnaði hans fyrir hvern ás eða hóp ása eða
hjól: ................................................................................................................................................................

41.2.

Teikning af fyrirkomulagi fjöðrunar: .............................................................................................................

41.3.

Hallastilling: já/nei/valkvætt (4)

41.4.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum: ...............................................................................................

41.5.

Loftfjöðrun á drifási eða ásum: já/nei (4)

41.5.1.

Fjöðrun drifáss eða drifása jafngild loftfjöðrun: já/nei (4)

41.5.2.

Tíðni og deyfing sveiflu fjaðrandi massans: ..................................................................................................

41.6.

Loftfjöðrun á öðrum ási eða ásum en drifási: já/nei (4)

41.6.1.

Fjöðrun á öðrum ási eða ásum en drifási jafngild loftfjöðrun: já/nei (4)

41.6.2.

Tíðni og deyfing sveiflu fjaðrandi massans: ..................................................................................................

41.7.

Eiginleikar fjaðrandi hluta í fjöðrunarbúnaði (hönnun, eiginleikar efna og mál): ........................................

41.8.

Ökutæki búið vökvaloftfjöðrun/vökvafjöðrun/loftfjöðrun

41.9.

Jafnvægisstillar: já/nei/valkvætt (4)

41.10.

Höggdeyfar: já/nei/valkvætt (4)

41.11.

Annar búnaður (ef einhver): ..........................................................................................................................

42.

ÁSAR OG HJÓLBARÐAR

42.1.

Lýsing (þ.m.t. ljósmyndir og teikningar) af ásnum eða ásunum: ..................................................................

42.2.

Efni og smíðaaðferð: .....................................................................................................................................

42.3.

Tegund (ef við á): ...........................................................................................................................................

42.4.

Gerð (ef við á): ..............................................................................................................................................

42.5.

Leyfilegur hámarksmassi sem hvílir á ásnum eða ásunum: … kg

42.6.

Mál áss eða ása:

42.6.1.

Lengd: … mm

42.6.2.

Breidd: … mm

42.7.

Tenging hemlunarbúnaðar við ásinn eða ásana: áslæg/geislalæg/samþætt/önnur (4) (ef önnur, tilgreinið:.. )

42.8.

Mál stærstu leyfilegu hjólbarða á hemluðum ásum: ......................................................................................

42.8.1.

Nafngildi veltiummáls stærstu hjólbarða á hemluðum ásum: .......................................................................

42.8.2.

Mál stærstu leyfilegu hjólbarða á aflásum: ....................................................................................................

42.8.3.

Nafngildi veltiummáls stærstu hjólbarða á aflásum: .....................................................................................
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43.

HEMLUN

43.1.

Stutt lýsing á hemlakerfinu eða -kerfunum sem ökutækið er búið: ...............................................................

43.2.

Forskriftir fyrir ökutækið að því er varðar stýrirásir loftknúinna og/eða rafkúinna stýrilína hemlakerfisins
eða -kerfanna: ................................................................................................................................................

43.3.

Viðmót hemlakerfis eða -kerfa uppfyllir ISO-staðal 11992-1:2003 (Road vehicles — Interchange of digital
information on electrical connections between towing and towed vehicles — Part 1: Physical and data-link
layers), þ.m.t. bitaflutningslagið, greinalagið og notkunarlagið og studd boð og breytur: já/nei (4)

43.4.

Hemlakerfi

43.4.1.

Lýsing á vinnsluhætti hemlakerfisins eða -kerfanna (að öllum rafeindahlutum meðtöldum), teikning af
rafkerfi, teikning af vökva- eða lofthringrás (55): ...........................................................................................

43.4.2.

Uppdráttur og skýringarteikning af vinnslu hemlakerfisins eða -kerfanna (55): ............................................

43.4.3.

Skrá yfir hemlakerfisíhluti, rétt auðkennda (55): ............................................................................................

43.4.4.

Tæknilegar skýringar á útreikningum varðandi hemlakerfi (ákvörðun hlutfalls samanlagðs hemlunarkrafts
við ytra ummál hjóla miðað við kraftinn sem beitt er á hemlastjórnbúnað) (55): ..........................................

43.4.5.

Ytri orkugjafi/-gjafar (ef einhverjir eru) (eiginleikar, rúmtak orkugeyma, hámarks- og lágmarksþrýstingur,
þrýstimælir og búnaður í mælaborði sem varar við lágmarksþrýstingi, soggeymar og -loki, þrýstidælur,
samræmi við ákvæði varðandi þrýstibúnað) (55): ..........................................................................................

43.4.6.

Rafrænt hemlakerfi: já/nei/valkvætt (4)

43.4.7.

Prófunarskýrslunúmer fyrir prófun af gerð I í samræmi við VII. viðauka við framselda reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/68 (ef við á): ....................................................................................

43.5.

Gírskipting hemla

43.5.1.

Gírskipting hemla: beinskipting/vökvaskipting án hjálparafls/aflstýrð/beintengdur gírkassi (4)

43.5.2.

Gírskiptitækni: loftknúin/vökvaknúin/bæði loft- og vökvaknúin (4)

43.5.3.

Læsing vinstri og hægri hemlastjórnbúnaðar: ...............................................................................................

43.6.

Hemlabúnaður eftirvagna

43.6.1.

Tækni notuð í stjórnbúnaði hemlabúnaðar eftirvagna: Vökvaknúin/loftknúin/rafknúin (4)

43.6.2.

Hemlaræsibúnaður fyrir eftirvagna (lýsing, eiginleikar): ..............................................................................

43.6.3.

Lýsing á tengibúnaði, tengslum og öryggisbúnaði (þ.m.t. teikningar, yfirlitsteikningar og auðkenning alls
rafeindabúnaðar): ...........................................................................................................................................

43.6.4.

Gerð tengja: ein leiðsla/tvær leiðslur (4)

43.6.4.1.

Yfirþrýstingur við inngjöf (1 leiðsla): ……… kPa

43.6.4.2.

Yfirþrýstingur við inngjöf (2 leiðslur) (ef við á): ……… kPa

43.6.4.2.1.

Vökvaþrýstikerfi: ……… kPa

43.6.4.2.2.

Loftþrýstikerfi: ……… kPa

__________
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16. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð kerfis til að draga úr hávaðastigi
sem ökumaður verður fyrir (eða gerð ökutækis að því er það varðar)
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................................

2.2.

Gerð (49): ..............................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .....................................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ..................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ...................................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ................................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ...............................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ...................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ...................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .............................................................................................

2.5.

Staðsetning og aðferð við að festa gerðarviðurkenningarmerkið á (19): ...............................................................

48.

HÁVAÐASTIG SEM ÖKUMAÐUR VERÐUR FYRIR

48.1.

Ökutæki í flokki T eða C (með gúmmíbeltum) sem skal prófa í samræmi við prófunaraðferð 1 í samræmi við 2.
lið XIII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórarinnar (ESB) nr. 1322/2014: já/nei/á ekki við (4)

48.2.

Ökutæki í flokki T eða C (með gúmmíbeltum) sem skal prófa í samræmi við prófunaraðferð 2 í samræmi við 3.
lið XIII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórarinnar (ESB) nr. 1322/2014: já/nei/á ekki við (4)

48.3.

Ökutæki í flokki C með stálbeltum skulu prófuð á lagi af rökum sandi eins og tilgreint er í mgr. 5.3.2 í ISO-staðli
6395:2008 (Earth-moving machinery — Determination of sound power level — Dynamic test conditions): já/
nei/á ekki við (4)

48.4.

Í stað færslna 48.1 til 48.3 er lögð fram fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD
um opinberar mælingar á hávaða við ökumannssæti dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt, 5. reglu OECD,
útgáfu 2015 frá júlí 2014, og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

___________
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17. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð festingakerfis fyrir öryggisbelti
(eða gerð ökutækis að því er það varðar)
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................................

2.2.

Gerð (49): ..............................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .....................................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ..................................................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir íhluti og aðskildar
tæknieiningar (19): .................................................................................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ...................................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ................................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ...............................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ...................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ...................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .............................................................................................

46.

VELTIVARNARBÚNAÐUR

46.1.

Veltivarnarbúnaður: lögboðinn/valkvæður/staðalbúnaður (4)

49.

SÆTI (HNAKKAR OG SÆTI)

49.1.

Sætaskipan: sæti/hnakkur (4)

49.2.

Hnit eða teikning af viðmiðunarpunkti sætis eða sæta í öllum stillingum: ..........................................................

49.3.

Lýsing og teikningar af:

49.3.1. Sætunum og festingum þeirra: ..............................................................................................................................
49.3.2. Stillibúnaðinum: ...................................................................................................................................................
49.3.3. Færslubúnaði og læsibúnaði: ................................................................................................................................
49.3.4. Festingum sætisbelta (séu þær hluti af sætisgrind): ..............................................................................................
49.3.5. Þeim hlutum ökutækisins sem notaðir eru sem festingar: ....................................................................................
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53.

FESTINGAR FYRIR ÖRYGGISBELTI

53.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 3776-1:2006 (Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 1:
Anchorage location requirements) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

53.2.

Ljósmyndir og/eða teikningar af yfirbyggingunni sem sýna rétta, raunverulega staðsetningu og mál
festinganna: ...........................................................................................................................................................

53.3.

Teikningar af festingunum og þeim hlutum burðarvirkis ökutækisins sem þær eru festar við (ásamt upplýsingum
um eiginleika þeirra efna sem notuð eru): ............................................................................................................

53.4.

Heiti beltisgerða (14) sem heimilt er að setja á beltisfestingar ökutækisins

Staðsetning festingar
Burðarvirki
ökutækis

Ökumannssæti

Farþegasæti
1

Farþegasæti
…

⎧

Neðri beltafest
ingar

⎧

Neðri beltafest
ingar

⎧

Neðri beltafest
ingar

⎨
⎩

⎨
⎩
⎨
⎩

{

ytri
innri

{

ytri
innri

{

ytri
innri

Sætisgrind

Efri beltafestingar

Efri beltafestingar

Efri beltafestingar

53.4.1. Athugun: ...............................................................................................................................................................
53.5.

Sérstakur búnaður (t.d. sætishæðarstilling, spennibúnaður o.s.frv.): ....................................................................

53.6.

Lýsing á tiltekinni gerð öryggisbeltis ef festingin er á sætisbaki eða ef í henni er búnaður sem dreifir orku: .....

53.7.

Í stað færslna 53.2 til 53.6.

53.7.1. Kröfur samkvæmt ISO-staðli 3776-2:2013 (Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 2:
Anchorage strength requirements) um styrk festistaða beltisfestinga eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja
með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)
53.7.2. Prófunarskýrsla veitt samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 14 (Stjtíð.
ESB L 109, 28.4.2011, bls. 1) og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)
53.7.3. Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á hlífðarvirkjum
dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt (hreyfiprófun), 3. reglu OECD með prófun á festingum fyrir sætisbelti,
útgáfu 2015 frá júlí 2014, er lögð fram og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)
53.7.4. Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á hlífðarvirkjum
beltadráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt, 8. reglu OECD með prófun á festingum fyrir sætisbelti, útgáfa
2015 frá júlí 2014, er lögð fram og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)
53.7.5. Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á hlífðarvirkjum
dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt (kyrrstöðuprófun), 4. reglu OECD með prófun á festingum fyrir
sætisbelti, útgáfu 2015 frá júlí 2014, er lögð fram og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á
ekki við (4)
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53.7.6. Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á framanásettum
veltivarnarbúnaði dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með lítilli sporvídd, 6. reglu OECD með
prófun á festingum fyrir sætisbelti, útgáfu 2015 frá júlí 2014, er lögð fram og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)
53.7.7. Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á aftanásettum
veltivarnarbúnaði dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með lítilli sporvídd, 7. reglu OECD með
prófun á festingum fyrir sætisbelti, útgáfu 2015 frá júlí 2014, er lögð fram og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

___________
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18. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á gerð kerfis til varnar gegn hættulegum
efnum (eða gerð ökutækis að því er það varðar)
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................................

2.2.

Gerð (49): ..............................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .....................................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ..................................................................................

2.2.4.

Staðsetning og áfestingaraðferð gerðarviðurkenningarmerkis eða -merkja (ef til er(u)) fyrir íhluti og aðskildar
tæknieiningar (19): .................................................................................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ...................................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ................................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ...............................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ...................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ...................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .............................................................................................

3.

ALMENNIR SMÍÐAEIGINLEIKAR

3.11.

Ökutæki í flokki T eða C, búið til varnar gegn hættulegum efnum: já/nei (4)

58.

VÖRN GEGN HÆTTULEGUM EFNUM

58.1.

Stutt lýsing (þ.m.t. teikningar og ljósmyndir) af loftrása- og síunarkerfinu, þ.m.t. búnaði til að framkalla
jákvæðan þrýstingsmun í stýrishúsinu og streymi af fersku, síuðu lofti: .............................................................

58.2.

Kröfur samkvæmt EN-staðli 15695-1 (Dráttarvélar og sjálfknúnar vélar til nota í landbúnaði – Vernd gegn
hættulegum efnum – Hluti 1: Flokkun stýrishúsa, kröfur og prófunaraðferðir (e. Agricultural tractors and
self-propelled sprayers — Protection of the operator (driver) against hazardous substances — Part 1: Cab
classification, requirements and test procedures)): flokkur 1/flokkur 2/flokkur 3/flokkur 4 (4) um flokkun
stýrishúss með tilliti til varna gegn hættulegum efnum, eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

58.3.

Kröfur samkvæmt EN-staðli 15695-2 (Agricultural tractors and self-propelled sprayers — Protection of the
operator (driver) against hazardous substances — Part 2: Filters, requirements and test procedures): ryksía/
úðasía/gufusía (4) um síur með tilliti til varnar gegn hættulegum efnum, eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja
með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

__________
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19. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á veltivarnarbúnaði sem aðskilinni
tæknieiningu
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................

2.2.

Gerð (49): .......................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): ..............................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...........................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .........................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ............................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): .........................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ........................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ............................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ............................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .....................................................................................

46.

VELTIVARNARBÚNAÐUR

46.1.

Veltivarnarbúnaður: lögboðinn/valkvæður/staðalbúnaður (4)

46.2.

Veltivarnarbúnaður við stýrishús/við grind/með veltigrind eða -grindum sem eru settar upp að framan/aftan (4)

46.2.1.

Ef um er að ræða veltigrind: fellanleg/ekki fellanleg (4)

46.2.2.

Ef um er að ræða fellanlega veltigrind:

46.2.2.1.

Fellanleg: með verkfærum/án verkfæra (4),

46.2.2.2.

Læsibúnaður: handvirkur/sjálfvirkur (4)

46.2.2.3.

Ljósmyndir og nákvæmar tækniteikningar sem sýna gripsvæði og yfirlit yfir aðgengileg svæði frá hlið og
ofan frá. Málin skulu koma fram á teikningunni: ..........................................................................................

46.3.

Ljósmyndir og nákvæmar tækniteikningar sem sýna staðsetningu veltivarnarbúnaðarins, staðsetningu
málpunkts sætis, smáatriði í festingum og staðsetningu á framhluta dráttarvélarinnar sem getur (ef nauðsyn
krefur) haldið dráttarvélinni uppi ef hún veltur o.s.frv. (ef um er að ræða fellanlegan veltivarnarbúnað sem
er settur upp að framan skal sýna gripsvæði og yfirlit yfir aðgengileg svæði frá hlið og ofan frá). Helstu
mál skulu koma fram á teikningunum, þ.m.t. ytri mál dráttarvélarinnar með áfestu hlífðarvirki og helstu
innanmálum: ..................................................................................................................................................

46.4.

Stutt lýsing á hlífðarvirkinu sem samanstendur af:

46.4.1.

Byggingargerð: ..............................................................................................................................................
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46.4.2.

Nákvæmum upplýsingum um festingar: ........................................................................................................

46.4.3.

Nákvæmum upplýsingum um þann framhluta dráttarvélarinnar sem getur (ef nauðsyn krefur) haldið henni
uppi ef hún veltur: ..........................................................................................................................................

46.4.4.

Aukagrind: .....................................................................................................................................................

46.5.

Mál (52)

46.5.1.

Hæð þakhluta fyrir ofan málpunkt sætis: … mm

46.5.2.

Hæð þakhluta yfir fótabretti dráttarvélarinnar: … mm

46.5.3.

Breidd hlífðarvirkisins að innan, lóðrétt fyrir ofan málpunkt sætisins í sömu hæð og miðja stýrishjólsins:
… mm

46.5.4.

Fjarlægð frá miðju stýrishjóls til þess hluta hlífðarvirkisins sem er á hægri hönd: … mm

46.5.5.

Fjarlægð frá miðju stýrishjóls til þess hluta hlífðarvirkisins sem er á vinstri hönd: … mm

46.5.6.

Lágmarksfjarlægð frá hjólhring stýris að hlífðarvirkinu: … mm

46.5.7.

Lárétt fjarlægð frá málpunkti sætisins að afturhluta hlífðarvirkisins fyrir ofan málpunkt sætisins: … mm

46.5.8.

Staðsetning (miðað við afturás) þess framhluta dráttarvélarinnar sem getur (ef nauðsyn krefur) haldið
henni uppi ef hún veltur:

46.5.8.1.

Lárétt fjarlægð: … mm

46.5.8.2.

Lóðrétt fjarlægð: … mm

46.6.

Nákvæmar upplýsingar um efni sem eru notuð til að smíða hlífðarvirkið og nákvæmar skilgreiningar
á stálinu sem er notað (53)

46.6.1.

Aðalgrind (hlutir — efni — stærðir): ............................................................................................................

46.6.2.

Festingar (hlutir — efni — stærðir): ..............................................................................................................

46.6.3.

Samsetning og skrúfboltar (hlutir — stærðir): ..............................................................................................

46.6.4.

Þak (hlutir — efni — stærðir): ......................................................................................................................

46.6.5.

Klæðning (ef hún er fyrir hendi) (hlutir — efni — stærðir): .........................................................................

46.6.6.

Gler (ef það er fyrir hendi) (hlutir — efni — stærðir): ..................................................................................

46.6.7.

Framhluti dráttarvélarinnar sem getur (ef nauðsyn krefur) haldið henni uppi ef hún veltur (hlutir — efni —
stærðir): ..........................................................................................................................................................

46.7.

Í stað færslna 46.1 til 46.6.7 má leggja fram eftirfarandi upplýsingar:

46.7.1.

Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á hlífðarvirkjum
dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt (hreyfiprófun), 3. reglu OECD, útgáfu 2015 frá júlí 2014, er lögð
fram og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

46.7.2.

Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á hlífðarvirkjum
beltadráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt, 8. reglu OECD, útgáfu 2015 frá júlí 2014, er lögð fram og
viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

46.7.3.

Fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á hlífðarvirkjum
dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt (kyrrstöðuprófun), 4. reglu OECD, útgáfu 2015 frá júlí 2014, er
lögð fram og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)
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46.7.4.

Fullgerða prófunarskýrslu gefna út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á framanásettum
veltivarnarbúnaði dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með lítilli sporvídd, 6. reglu OECD,
útgáfu 2015 frá júlí 2014, og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

46.7.5.

Fullgerða prófunarskýrslu gefna út á grunni staðlaðra reglna OECD um opinberar prófanir á aftanásettum
veltivarnarbúnaði dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með lítilli sporvídd, 7. reglu OECD,
útgáfu 2015 frá júlí 2014, og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei/á ekki við (4)

__________
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20. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á fallvarnargrind sem aðskilinni
tæknieiningu
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................

2.2.

Gerð (49): .......................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): ..............................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...........................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .........................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ............................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): .........................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ........................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ............................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ............................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .....................................................................................

47.

FALLVARNARGRINDUR

47.1.

Ökutæki í flokkum T og C, útbúin til notkunar í skógrækt

47.1.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 8083:2006 (Machinery for forestry — Falling-object protective structures
(FOPS) — Laboratory tests and performance requirements), I. stig/II. stig (4), eru uppfylltar og viðeigandi
skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

47.2.

Öll önnur ökutæki í flokkum T og C sem eru búin fallvarnargrindum

47.2.1.

Ljósmyndir og nákvæmar tækniteikningar sem sýna staðsetningu fallvarnargrindarinnar, staðsetningu
málpunkts sætis, o.s.frv. Helstu mál skulu koma fram á teikningunum, þ.m.t. ytri mál dráttarvélarinnar
með áfestu hlífðarvirki og helstu innanmálum: .............................................................................................

47.2.2.

Stutt lýsing á hlífðarvirkinu sem samanstendur af:

47.2.2.1.

Byggingargerð: ..............................................................................................................................................

47.2.2.2.

Nákvæmum upplýsingum um festingar: ........................................................................................................

47.2.3.

Mál (52)

47.2.3.1.

Hæð þakhluta fyrir ofan málpunkt sætis: … mm

47.2.3.2.

Hæð þakhluta yfir fótabretti dráttarvélar: … mm

47.2.3.3.

Mesta hæð dráttarvélar með áföstu hlífðarvirki: … mm

47.2.3.4.

Mesta breidd hlífðarvirkisins (ef aurbretti eru talin með skal taka það fram): … mm
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47.2.4.

Nákvæmar upplýsingar um efni sem eru notuð til að smíða hlífðarvirkið og nákvæmar skilgreiningar á
stálinu sem er notað (53)

47.2.4.1.

Aðalgrind (hlutir — efni — stærðir): ............................................................................................................

47.2.4.2.

Festingar (hlutir — efni — stærðir): ..............................................................................................................

47.2.4.3.

Samsetning og skrúfboltar (hlutir — stærðir): ..............................................................................................

47.2.4.4.

Þak (hlutir — efni — stærðir): ......................................................................................................................

47.2.5.

Nákvæmar upplýsingar um styrkingu framleiðanda dráttarvélarinnar á upprunalegum hlutum: ..................

47.2.6.

Í stað færslna 47.2.1 til 47.2.5 er lögð fram fullgerð prófunarskýrsla gefin út á grunni staðlaðra reglna
OECD um opinberar prófanir á fallvarnargrindum dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt, 10. reglu
OECD, útgáfu 2015 frá júlí 2014, og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

__________
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21. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á ökumannssæti sem íhlut/aðskilinni
tæknieiningu
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................

2.2.

Gerð (49): .......................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): ..............................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ...........................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .........................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ............................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): .........................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ........................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ............................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ............................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ............................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .....................................................................................

49.

SÆTI (HNAKKAR OG SÆTI)

49.1.

Sætaskipan: sæti/hnakkur (4)

49.2.

Hnit eða teikning af viðmiðunarpunkti ökumannssætisins: ..........................................................................

49.3.

Lýsing og teikningar af:

49.3.1.

Sætinu og festingum þess: .............................................................................................................................

49.3.2.

Stillibúnaðinum: ............................................................................................................................................

49.3.3.

Færslubúnaði og læsibúnaði: .........................................................................................................................

49.3.4.

Festingum sætisbelta (séu þær hluti af sætisgrind): .......................................................................................

49.3.5.

Þeim hlutum ökutækisins sem notaðir eru sem festingar: .............................................................................

49.4.

Ökumannssæti

49.4.1.

Staðsetning ökumannssætis: vinstri/hægri/miðja (4): ....................................................................................

49.4.2.

Gerðarflokkur ökumannssætis: flokkur A og undirflokkur I/II/III, flokkur B (4)

49.4.3.

Vendisæti ökumanns: já/nei (4)

49.4.3.1.

Lýsing á vendisæti ökumanns: ......................................................................................................................
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49.4.4.

Mál ökumannssætisins, þ.m.t. dýpt og breidd sætisyfirborðsins, staða og halli bakstoðar, sem og halli
sætisyfirborðs:

49.4.5.

Helstu eiginleikar ökumannssætisins: ...........................................................................................................

49.4.6.

Stillibúnaður: .................................................................................................................................................

49.4.7.

Færslubúnaður og læsibúnaður langsum og lóðrétt: ......................................................................................

49.4.7.1.

Ef um er að ræða ökutæki sem ekki er búið stillanlegu sæti skal tilgreina færslugetu stýrisstangarinnar og
fetilsins eða fetlanna: .....................................................................................................................................
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22. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á öryggisbelti sem íhlut/aðskilinni
tæknieiningu
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................................

2.2.

Gerð (49): ..............................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .....................................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ..................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ...................................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ................................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ...............................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ...................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ...................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .............................................................................................

54.

ÖRYGGISBELTI

54.1.

Kröfur samkvæmt ISO-staðli 3776-3:2009 (Tractors and machinery for agriculture — Seat belts — Part 3:
Requirements for assemblies) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

54.2.

Prófunarskýrsla veitt samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 16 (Stjtíð.
ESB L 233, 9.9.2011, bls. 1) og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

54.3.

Fjöldi og staðsetning öryggisbelta og sæta sem hægt er að nota þau við, vinsamlegast fyllið út töfluna hér
að neðan:
Tilhögun öryggisbelta og tengdar upplýsingar
Merki um ESBheildargerðarviðurkenningu

Ökumannssæti

⎧
⎨
⎩

L
C
R

Afbrigði, ef við á

Hæðarstillibúnaður fyrir
belti (tilgreina skal já/nei/
valfrjálst)
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Farþegasæti
1

Farþegasæti
…

⎧
⎨
⎩
⎧
⎨
⎩

L
C
R
L
C
R

L = vinstri, C = miðja, R = hægri

54.4.

Stutt lýsing á rafmagns- eða rafeindaíhlutum: ......................................................................................................

__________
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23. viðbætir

Fyrirmynd að upplýsingaskjali sem varðar ESB-gerðarviðurkenningu á vörn gegn hlutum sem smjúga í gegn
sem aðskilinni tæknieiningu
A.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR

2.

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM KERFI, ÍHLUTI EÐA AÐSKILDAR TÆKNIEININGAR

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .......................................................................................................

2.2.

Gerð (49): ..............................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer (49) (ef til er(u)): .....................................................................................................

2.2.3.

Gerðarviðurkenning(-ar), útgefin/útgefnar (dags, ef til er): ..................................................................................

2.3.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar-/framleiðsluverksmiðja: ...................................................

2.3.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ................................................................

2.4.

Fyrir kerfi og aðskildar tæknieiningar: ökutæki sem þau eru ætluð í (21):

2.4.1.

Gerð (17): ...............................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (17): ...................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (17): ...................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (2): .............................................................................................

55.

VÖRN GEGN HLUTUM SEM SMJÚGA Í GEGN

55.1.

Ökutæki í flokkum T og C, útbúin til notkunar í skógrækt

55.1.1. Kröfur samkvæmt ISO-staðli 8084:2003 (Machinery for forestry — Operator protective structures — Laboratory
tests and performance requirements) eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í upplýsingaskjalinu: já/nei
(4)
55.2.

Öll önnur ökutæki í flokkum T og C sem eru búin vörn gegn hlutum sem smjúga í gegn

55.2.1. Kröfur skv. 14. viðauka við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 43 (Stjtíð.
ESB L 230, 31.8.2010, bls. 119) um rúður úr öryggisgleri eru uppfylltar og viðeigandi skjöl fylgja með í
upplýsingaskjalinu: já/nei (4)

___________
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24. viðbætir

Yfirlýsing framleiðanda um varnir gegn óheimilum breytingum á aflrás og hraðatakmörkunarbúnaði
Yfirlýsing framleiðanda um varnir gegn óheimilum breytingum á aflrás og hraðatakmörkunarbúnaði
Tilhlýðilega útfyllt útgáfa af þessari yfirlýsingu skal fylgja með í upplýsingamöppunni.
Undirritaður [............................................................................................................................... (fullt nafn og staða)]
0.4.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ................................................................

0.4.2.

Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (1): ................................................
Lýsir hér með yfir:

0.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda) (4): .....................................................................

0.2.

Gerð (2): .......................................................................................................

0.2.1.

Afbrigði, eitt eða fleiri (2): ....................................................................................

0.2.2.

Útfærsla eða útfærslur (2): ....................................................................................

0.2.3.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................

0.3.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (3): ..........................................................

Mun ekki setja á markað útskiptanlega íhluti sem geta gert það að verkum að afköst knúningsaflseininga verði
meiri en viðeigandi er fyrir viðkomandi afbrigði ökutækisins
Staður: …

Dags: …

Undirskrift: …

Nafn og staðan innan fyrirtækisins: …

Skýringar við 24. viðbæti
(Neðanmálsgreinamerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á upplýsingamöppublaðinu)
(1) Strikið yfir færsluna ef hún á ekki við.
(2) Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð. Nota má töfluna sem sýnd er í lið 2.2 í B-hluta I. viðauka við þessa
reglugerð til að auðkenna afbrigði og útfærslur.
(3) Flokkað skv. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og skal kóðinn tilgreindur, t.d. „T4.3a“ fyrir dráttarvél með lítilli
fríhæð og 40 km/klst. eða minni hámarkshönnunarhraða.
Skýringar tengdar upplýsingamöppublaðinu
(Neðanmálsgreinamerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á upplýsingamöppublaðinu)
(1) Fyrir hjólbarða sem eru gerðarsamþykktir í samræmi við 2. lið í XXX. viðauka við framselda reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/208 eða samþykktir í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 106, gefið til kynna „Snúningsradíus, settur fram með snúningsradíusstuðlinum“, og fyrir
hjólbarða sem eru samþykktir samkvæmt reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 54 eða
nr. 75 skal gefa til kynna „Nafngildi veltiummáls“.
(2) Flokkað samkvæmt 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og skal kóðinn tilgreindur, t.d. „T4.3a“ fyrir dráttarvél
með lítilli fríhæð og 40 km/klst. eða minni hámarkshönnunarhraða.
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(3) Strikið yfir færsluna ef hún á ekki við.
(4) Strikið yfir það sem ekki á við (óþarfi að strika yfir þegar fleira en eitt gildi á við).
(5) Tilgreinið tilhögun með eftirfarandi stöfum:
— R: hægri hlið ökutækisins
— L: vinstri hlið ökutækisins
— F: framan á ökutækinu
— RE: aftan á ökutækinu
Dæmi um ökutæki með tveimur dyrum á vinstri hlið og einni á hægri hlið:
2 L, 1R
( ) Þetta gildi skal reikna með (π = 3,1416) og námunda að næsta cm3. Ef um er að ræða hverfihreyfil með stimplum
skal tvöfalda nafnsprengirými hreyfilsins.
6

(7) Tilgreinið vikmörk.
(8) Tilgreinið staðsetningu með eftirfarandi stöfum:
— Rx: númer sætaraðar
— R: hægri hlið ökutækisins
— C: miðja ökutækisins
— L: vinstri hlið ökutækisins
Dæmi um ökutæki með viðbótarsætaröð með einu farþegasæti vinstra megin:
r2: 1L
( ) Tilgreinið tegund eldsneytis með eftirfarandi stöfum:
9

a) P: bensín
b) B5: dísilolía
c) E5: E5 bensín
d) O: annað.
(10) Ef um ESB-heildargerðarviðurkenningu er að ræða skal lýsa útblástursgreininni sem er uppsett á ökutækinu; ef um
er að ræða ESB-gerðarviðurkenningu á hreyfli/hreyflahóp sem íhlut/aðskildri tæknieiningu skal lýsa einni af þeim
útblástursgreinum sem hægt er að setja upp á hreyfilinn.
(12) Þessa tölu skal námunda að næsta tíunda hluta úr millimetra.
(13) Tilgreindar upplýsingar skulu veittar um öll afbrigði.
(14) „A“: þriggja festu belti,
„B“: mjaðmarbelti,
„S“: belti af sérstakri gerð (lýsa skal eiginleikum gerðarinnar undir ,,Athugasemd“ í færslu 53.4.1),
„Ar“, „Br“ eða „Sr“: belti með vinduhjóli,
„Are“, „Bre“ og „Sre“: belti með vinduhjóli og orkugleypibúnaði á a.m.k. einni beltafestingu.
( ) Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð. Nota má töfluna sem sýnd er í lið 2.2 í B-hluta I. viðauka við þessa
reglugerð til að auðkenna afbrigði og útfærslur.
17

(18) Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu skal gefa þessar upplýsingar fyrir hvert þrep.
(19) Gefið þessar upplýsingar fyrir hvern íhlut og aðskilda tæknieiningu sem er sett upp í ökutækinu eða kerfinu.
(21) Gefið þessar upplýsingar fyrir hverja gerð ökutækis/kerfis.
(22) Aflknúin beltakefli búin hemlum:
F:

að framan

R: að aftan
F og R: að framan og aftan
C: samfelld belti
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Dæmi:
— beltakefli með aflgjafa að aftan: R
— samfelld belti búin hemlum: C
(23) Ásar með tvöföldum hjólum/stýringu/aflknúnir/með hemlum:
F:

að framan

R: að aftan
A: liðskipt ökutæki
F og R: að framan og aftan
F og A: að framan og liðskipt
A og R: liðskipt og að aftan
F og A og R: að framan, liðskipt og að aftan
Dæmi:
— tvöföld hjól að framan: F
— að framan og liðskipt stýring: F og A
— ásar með aflgjafa að aftan: R
— ásar með hemlun að framan og aftan: F og R
(24) Tilgreinið tegund gírkassa með eftirfarandi stöfum:
a) A: sjálfskipting
b) M1: beinskipting
c) M2: hálfsjálfskipting
d) C: Samfelld stiglaus skipting (CVT)
e) W: hjólnafarhreyfill
f)

O: annað (tilgreinið …)

(26) Tilgreinið fyrirkomulag strokka með eftirfarandi stöfum:
a) LI: í röð
b) V: V-laga
c) O: strokkar liggja á hliðinni (flöt vél)
d) S: eins strokks vél
e) R: hverfistimpilhreyfill.
(29) Einungis fyrir þrýstikveikjuhreyfla.
(30) Viðmiðunarpunktur fyrir hinar ýmsu framseldu gerðir. Þar með talinn veltivarnarbúnaður, að undanskildum
valkvæðum aukabúnaði en með kælivökva, smurefnum, eldsneyti, verkfærum og ökumanni og skal massi ökumanns
miðast við 75 kg.
(31) ISO-staðall 612/-6.1:1978 (Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and
definitions).
(32) ISO-staðall 612/-6.2:1978 (Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and
definitions).
(33) ISO-staðall 612/-6.3:1978 (Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and
definitions). Fyrir ökutæki með upphengi með stillanlega hæð skal gefa upp eðlilega stöðu við akstur.
(34) ISO-staðall 612/-6.6:1978 (Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and
definitions).
(35) ISO-staðall 612/-6.7:1978 (Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and
definitions).
(36) ISO-staðall 612/-6.8:1978 (Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — Terms and
definitions).
(37) Fyrir dráttarvélar og ökutæki í flokki R eða S með dráttarbeisli er hjólhafið fjarlægðin frá fyrsta ás að síðasta ás og
fyrir ökutæki í flokki R eða S með hengivagnsbeisli og miðlægan ás er það fjarlægðin frá miðjum fremri tengipunkti
að síðasta ásnum.
(38) ISO-staðall 4004:1983 (Agricultural tractors and machinery — Track widths).
(39) Hafi hluti hlotið gerðarviðurkenningu er óþarfi að lýsa honum sé vísað til viðurkenningarinnar. Á sama hátt er óþarft
að lýsa öllum íhlutum ef smíðaeinkenni þeirra koma skýrt fram á skýringarmyndunum eða yfirlitsteikningunum
sem fylgja skjalinu. Tilgreinið númer samsvarandi viðauka fyrir hverja fyrirsögn þar sem ljósmyndir eða teikningar
skulu fylgja með.
(40) Þegar um er að ræða umsóknir sem taka til fleiri en eins stofnhreyfils skal skila sérstöku eyðublaði fyrir hvern þeirra.
(41) Viðunandi er að mældur hraði sé 3 km/klst. meiri en hámarkshönnunarhraði. Leyfa skal 5% vikmörk til viðbótar til
að taka tillit til breytileika vegna stærðar hjólbarða.
(42) ISO-staðall 789-3:1993 (Agricultural tractors — Test procedures — Part 3: Turning and clearance diameters).
(44) Gildi að því er varðar vélrænan styrk tengibúnaðar.
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(45) Gildir ekki um gerðir ökutækja, kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar sem falla undir kröfur 37. gr. eða 13. mgr.
53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
(46) Nær einnig til ökutækja í R eða S flokki með tengibúnað að aftan.
(47) Tilgreinið hæð án valkvæðra hliðar- eða afturplatna fyrir ökutæki í flokkum R og S.
(48) Tilgreinið útskögun fremri tengipunkts fyrir ökutæki í flokkum R og S.
(49)

Fyrir hreyfla skal gefa upp upplýsingar um gerð hreyfils eða gerð hreyflahóps, eftir því sem við á.

(52) Ef dráttarvélin er búin mismunandi valkvæðum sætum eða vendisæti ökumanns (með sæti og stýrishjóli sem hægt
er að snúa við) skal í hverju tilviki taka mál með tilliti til málpunkta sætanna (SIP 1, SIP 2, o.s.frv.).
(53) Nákvæm skilgreining á stálinu skal samræmast ISO-staðli 630:1995 (Structural steels — Plates, wide flats, bars,
sections and profiles), 1. breytingu frá 2003.
(54) Tilgreinið ef hámarkshönnunarhraði aftur á bak er meiri en fram á við.
(55) Leggið fram þær upplýsingar sem krafist er: Aksturshemlakerfi; stöðuhemlakerfi; neyðarhemlakerfi fyrir ökutæki í
flokkum T og C; aðra viðbótarhemla (þá einkum hamlara) og fyrir læsivarin hemlakerfi.
(56) Skal fylla út í tengslum við forskriftirnar sem gefnar eru í liðum 9.1 og 9.2 í I. viðauka við framselda reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/96.
(57) Staðlaðar reglur OECD um opinberar prófanir á afkastagetu dráttarvéla til notkunar í landbúnaði og skógrækt, 2.
regla OECD, útgáfa 2015 frá júlí 2014.
(59) Eins og skilgreint er í lið 1.1 í VIII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/208.
(60) Viðeigandi rafmagns- eða rafeindakerfi eða rafmagns- eða rafeindaundireiningar ökutækis eru þau eða þær sem
geta sent út umtalsverða breið- eða þröngbandsgeislun og/eða þau eða þær sem hafa áhrif á beina stjórn ökumanns
á ökutækinu (sjá lið 3.4.2.3 í 2. hluta XV. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/208).
(61) Á einungis við um smærri framleiðendur að því er varðar 6. lið V. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1322/2014.
(62) Í staðinn má leggja fram málsetta teikningu sem sýnir staðsetningu tengipunktsins.
(63) Vél, eins og er skilgreint í a-lið 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2006/42/EB.
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II. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir vottorð framleiðanda um aðgang að upplýsingum um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi og að
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækja
1.

Framleiðandi ökutækisins skal, í samræmi við 8. mgr. 53. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, leggja
fram vottorðin sem veita sönnun fyrir því að farið sé að kröfum viðurkenningaryfirvaldsins um aðgang að
upplýsingum um innbyggð greiningarkerfi ökutækja og um viðgerðir og viðhald þeirra og skulu þau vera á því
formi sem sett er fram í lið 2.

1.1.

Vottorðið skal bera tilvísunarnúmer sem umsækjandi ákveður.

2.

Vottorð framleiðanda um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald
ökutækja, og viðbætur við það.

2.1.

Sniðmát fyrir vottorð framleiðanda um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi og að upplýsingum um viðgerðir
og viðhald ökutækja.
Sniðmát fyrir vottorð framleiðanda um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi og fyrir vottorð
framleiðanda um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi og upplýsingum um viðgerðir og viðhald
ökutækja
Tilhlýðilega útfyllt útgáfa af þessu vottorði skal fylgja með í upplýsingamöppunni.
Tilvísunarnúmer: ...........................................
Undirritaður: [.................................................................................................................. (fullt nafn og staða)]
Heiti og heimilisfang framleiðanda: ................................................................................................................
Nafn og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (1): .......................................................................
Vottar hér með að:
hann veitir aðgang að innbyggðu greiningarkerfi ökutækisins og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald
ökutækisins í samræmi við:
— Ákvæði XV. kafla reglugerðar (ESB) nr. 167/2013
— V. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014
að því er varðar gerð ökutækis, kerfis, íhlutar og/eða aðskilinnar tæknieiningar sem skráð er í 1. viðbót við
þetta vottorð (4).
Undantekningar frá þessu ná til (1):
— smærri framleiðenda (1)
— notkunar á vélbúnaði, sem er háður einkaleyfi, til að endurforrita stýribúnað (1)
Aðalveffangið (5) þar sem nálgast má viðeigandi upplýsingar og sem hér með vottast að uppfyllir ofangreind
ákvæði, er skráð í 2. viðbót við þetta vottorð. Samskiptaupplýsingar fulltrúa framleiðandans sem ber
ábyrgðina og sem skrifar undir hér að neðan koma fram í 3. viðbót við þetta vottorð.
Ef við á: Framleiðandinn vottar hér með einnig að hafa uppfyllt skylduna sem kveðið er á um í 8. mgr. 53.
gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 um að veita viðeigandi upplýsingar vegna fyrri viðurkenninga þessara
ökutækjagerða eigi síðar en sex mánuðum eftir dagsetningu gerðarviðurkenningar.
Staður: …Dags: …
Undirskrift: … Nafn og staða innan fyrirtækisins: …
Viðbætur:
1.

Skrá yfir gerð ökutækis, kerfis, íhlutar og aðskilinnar tæknieiningar

2.

Slóðir á vefsetur (5)

3.

Samskiptaupplýsingar

4. Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu: vottorð um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi
ökutækis og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis, þ.m.t. viðbætur þess sem samsvara fyrri
þrepum
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2.1.1.

Sniðmát fyrir 1. viðbót við vottorð framleiðanda um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi og að upplýsingum
um viðgerðir og viðhald ökutækja.
1. viðbót
við
Vottorð framleiðanda með tilvísunarnúmeri … um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi ökutækis
og að upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis
Skrá yfir gerð eða gerðir ökutækja (5):
1.2.

Gerð (2): .............................................................................................................................................

1.2.1.

Afbrigði, eitt eða fleiri (2): .................................................................................................................

1.2.2.

Útfærsla eða útfærslur (2): .................................................................................................................

1.2.3.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ................................................................................................................

1.3.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (3): ..........................................................................
ESB-gerðarviðurkenningarnúmer ásamt númeri rýmkunar (ef það liggur fyrir): .............................
ESB-gerðarviðurkenning útgefin (dags, ef til er): .............................................................................
Skrá yfir gerð(-ir) kerfis eða kerfa, íhlut(-i) og/eða aðskilda tæknieiningu eða -einingar (5):

2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ........................................................................................

2.2.

Tegund (4): .........................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ................................................................................................................

2.2.2.

ESB-gerðarviðurkenningarnúmer (ef til er(u)): .................................................................................

2.2.3.

ESB-gerðarviðurkenning(-ar) útgefin(-nar) (dags, ef til er(u)): ........................................................

2.3.

Heiti og heimilisfang framleiðanda: ..................................................................................................
Viðbótarupplýsingar um hreyfilinn (4):

2.5.2.
2.1.2.

Gerðarkóði framleiðanda (eins og hann er settur á hreyfilinn eða annars konar auðkenni):

Sniðmát fyrir 2. viðbót við vottorð framleiðanda um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi og að upplýsingum
um viðgerðir og viðhald ökutækja.
2. viðbót
við

Vottorð framleiðanda með tilvísunarnúmeri … um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi ökutækis og að
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis
Veffang vefseturs (5) sem um getur í þessu vottorði:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
2.1.3.

Sniðmát fyrir 3. viðbót við vottorð framleiðanda um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi og að upplýsingum
um viðgerðir og viðhald ökutækja.
3. viðbót
við

Vottorð framleiðanda með tilvísunarnúmeri … um aðgang að innbyggðu greiningarkerfi ökutækis og að
upplýsingum um viðgerðir og viðhald ökutækis
Samskiptaupplýsingar fulltrúa framleiðandans sem vísað er til í þessu vottorði:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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Skýringar við II. viðauka
(Neðanmálsgreinamerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á vottorði framleiðandans)
(1) Strikið yfir ef það á ekki við.
(2) Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð. Nota má töfluna sem sýnd er í lið 2.2 í B-hluta I. viðauka við þessa
reglugerð til að auðkenna afbrigði og útfærslur.
(3) Flokkað skv. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og skal kóðinn tilgreindur, t.d. „T4.3a“ fyrir dráttarvél með lítilli
fríhæð og 40 km/klst. eða minni hámarkshönnunarhraða.
(4) Fyrir hreyfla skal gefa upp upplýsingar um gerð hreyfils eða gerð hreyflahóps, eftir því sem við á.
(5) Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu skal tilgreina veffang framleiðanda eða framleiðenda sem ber eða
bera ábyrgð á fyrra þrepi eða þrepum.
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III. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir samræmisvottorðið
1.

Markmið
Samræmisvottorðið gerir lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna kleift að skrá ökutæki án þess að krefja
umsækjanda um að leggja fram viðbótartæknigögn. Í þessum tilgangi skal samræmisvottorðið innihalda:
a) verksmiðjunúmer ökutækis,
b) nákvæmar upplýsingar um tæknilega eiginleika ökutækisins (þ.e. ekki er heimilt að nefna bil fyrir gildi í
færslunum).

2.

Almennar kröfur

2.1.

Framleiðandi ökutækisins skal, í samræmi við 1. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, leggja fram
samræmisvottorð fyrir hvert ökutæki í þeirri framleiðsluröð gerðarinnar sem hefur verið samþykkt, og er sniðmát
þess sett fram í 1. viðbæti.

2.2.

Samræmisvottorðið skal vera í tveimur hlutum:
a) í 1. lið er að finna samræmisyfirlýsingu framleiðandans. Til eru mismunandi sniðmát fyrir 1. lið eftir því um
hvaða ökutæki er að ræða, eins og tilgreint er í 3. lið,
b) í 2. lið er tæknilýsing á helstu eiginleikum ökutækisins. Til eru mismunandi sniðmát fyrir 2. lið eftir því um
hvaða flokk ökutækja er að ræða, eins og tilgreint er í 4. lið. Strika má yfir þær færslur sem ekki gilda um
vottaða ökutækið.

2.3.

Samræmisvottorðið skal ekki vera stærra en A4 (210 × 297 mm).

2.4.

Allar upplýsingar á samræmisvottorðinu skulu gefnar á formi stafa í ISO-staðlaröð 8859 (Upplýsingatækni;
8-bita stafatöflur; e. Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets) (samræmisvottorð
gefin út á búlgörsku með kýríllísku letri og samræmisvottorð gefin út á grísku með grísku letri) og arabískum
tölustöfum.

2.5.

Með fyrirvara um ákvæði b-liðar 1. liðar skulu þau gildi og þær mælieiningar sem tilgreind eru í 2. lið
samræmisvottorðsins vera þau sem gefin eru upp í upplýsingaskjalinu fyrir gerð ökutækisins. Leyfileg vikmörk
eru þau sem mælt er fyrir um í viðeigandi kröfum framseldu gerðanna sem samþykktar eru í samræmi við
reglugerð (ESB) nr. 167/2013. Hámarks- og lágmarksgildi eru samþykkt fyrir mál ökutækis (lengd, breidd og
hæð) til að taka tillit til mismunandi uppsetninga þeirra með tilliti til hjóla og hjólbarða.

3.

Fyrirmyndir að 1. lið í samræmisvottorðinu

3.1.

Fyrirmynd A að 1. lið í samræmisvottorðinu (fullbúin ökutæki) skal ná yfir ökutæki sem hægt er að nota á vegum
án þess að krafist sé frekari viðurkenningar.

3.2.

Fyrirmynd B að 1. lið í samræmisvottorðinu (fullbúin ökutæki í áföngum) skal ná yfir ökutæki sem einnig
er hægt er að nota á vegum án þess að krafist sé frekari viðurkenningar og sem áður hafa gengið í gegnum
viðbótarsamþykkisþrep.
Þetta er venjuleg niðurstaða fjölþrepa viðurkenningarferlis (t.d. dráttarvél í flokki T1 sem smíðuð er af
framleiðanda á seinna þrepi, á undirvagni sem smíðaður er af öðrum framleiðanda ökutækja).
Lýsa skal aukabúnaði sem bætt er við í fjölþrepaferlinu í stuttu máli og samræmisvottorðin sem fengin voru á
fyrri þrepum skulu fylgja með.

3.3.

Líkan C af 1. lið í samræmisvottorðinu (ófullbúin ökutæki) skulu ná til ökutækja sem þurfa eitt þrep til viðbótar
til að fá viðurkenningu og er ekki hægt að skrá varanlega eða nota á vegum (t.d. undirvagn fyrir dráttarvél í flokki
T2).
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4.

Fyrirmyndir að 2. lið í samræmisvottorðinu
Fyrirmyndir að 2. lið í samræmisvottorðinu eru tvær:
a) Fyrirmynd 1 að 2. lið í samræmisvottorðinu fyrir dráttarvélar á hjólum (ökutæki í flokki T) og beltadráttarvélar
(ökutæki í flokki C),
b) Fyrirmynd 2 að 2. lið í samræmisvottorðinu fyrir eftirvagna (ökutæki í flokki R) og útskiptanlegan dreginn
búnað (ökutæki í flokki S).

5.

Pappír og ráðstafanir til að komast hjá fölsunum

5.1.

Samræmisvottorðið skal vera þannig gert að komið sé í veg fyrir hvers konar fölsun, í samræmi við 2. mgr. 33. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013. Í þeim tilgangi skal pappírinn sem er notaður í samræmisvottorðið vera varinn
með vatnsmerki í formi skráðs merkis framleiðandans eða með sérheiti og með lituðum myndum.

5.2.

Leyfilegt er, í stað krafnanna sem settar eru fram í lið 5.1, að pappírinn í samræmisvottorðinu sé ekki varinn af
vatnsmerki í formi skráðs merkis framleiðandans eða með sérheiti. Ef svo er má bæta við lituðu myndirnar minnst
einum viðbótarprentöryggisþætti (t.d. útfjólubláu flúrljómandi bleki, prentlit sem ræðst af sjónarhorni, prentlit
sem ræðst af hitastigi, örprentun, bakgrunnsmunsturprentun, regnbogaprentun, leysigreypingu, sérhönnuðum
almyndum, breytilegum leysismyndum, myndum sem breytast eftir birtustigi, áþreifanlegu upphleyptu eða
þrykktu kennimerki framleiðandans, o.s.frv.)

5.3.

Framleiðendur mega leggja fram samræmisvottorðið með öðrum prentöryggisþáttum en þeim sem settir eru fram
í liðum 5.1 og 5.2.

6.

Sérákvæði

6.1.

Með samræmisvottorðum dráttarvéla (ökutæki í flokkum T og C), sem eru gerðarviðurkenndar með áfestum
vélbúnaði, og ökutækja í flokkum R og S skal fylgja EB-samræmisyfirlýsing í samræmi við landsbundnu
ákvæðin til framkvæmdar á ákvæðum tilskipunar 2006/42/EB.

___________
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1. viðbætir
Fyrirmyndir að samræmisvottorðinu
SAMRÆMISVOTTORÐ SEM FYLGIR HVERJU ÖKUTÆKI ÚR FRAMLEIÐSLURÖÐ AF GERÐ SEM HEFUR
VERIÐ VIÐURKENND

1. liður
FYRIRMYND A — FULLBÚIN ÖKUTÆKI
[Ár] (0) (33i)

[Raðnúmer] (0) (33i)

ESB-SAMRÆMISVOTTORÐ
Undirritaður: [ ....................................................................................................................................(fullt nafn og staða)]
vottar hér með að eftirfarandi fullbúið ökutæki:
1.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda) (4): …

1.2.

Gerð (2): ..................................................................................................................................................

1.2.1.

Afbrigði, eitt eða fleiri (2): ......................................................................................................................

1.2.2.

Útfærsla (2): ............................................................................................................................................

1.2.3.

Verslunarheiti, eitt eða fleiri (ef til er(u)): ...............................................................................................

1.3.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (3): ..............................................................................

1.4.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ......................................................................................

1.4.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ..................................................

1.5.1.

Staðsetning lögboðinnar merkiplötu framleiðanda (8): ..........................................................................

1.5.2.

Áfestingaraðferð lögboðinnar merkiplötu eða -platna framleiðanda: ....................................................

1.6.1.

Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis á undirvagni: .........................................................................

2.

Verksmiðjunúmer ökutækis: ...................................................................................................................

er að öllu leyti í samræmi við þá gerð sem lýst er í ESB-gerðarviðurkenningunni ............................ (gerðarviðurkenn
ingarnúmer, ásamt númeri rýmkunar) útgefið hinn ................................................................................“ (útgáfudagur) og
heimilt er að skrá það til frambúðar í aðildarríkjum þar sem hægri/vinstri (1) handar umferð er við lýði og metrakerfið/
breska mælieiningakerfið (1) er notað við kvörðun hraðamæla (9).
(Staður) (Dagsetning) …

Undirskrift: …

ATH:
— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir gerðarviðurkenningu á ökutæki með undanþágu vegna nýrrar tækni eða nýrrar
hugmyndar í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 skal yfirskrift vottorðsins vera „ESB-SAM
RÆMISVOTTORÐ TIL BRÁÐABIRGÐA, GILDIR EINUNGIS Á YFIRRÁÐASVÆÐI … (aðildarríki)“. Í titli
bráðabirgðasamræmisvottorðsins skal einnig koma fram í titlinum, í stað orðanna „FULLBÚIÐ ÖKUTÆKI“,
setningin: „FYRIR FULLBÚIN ÖKUTÆKI SEM HLJÓTA GERÐARVIÐURKENNINGU VEGNA BEIT
INGAR Á ÁKVÆÐI 2. MGR. 35. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 167/2013 FRÁ 5. FEBRÚAR 2013 UM
VIÐURKENNINGU Á OG MARKAÐSEFTIRLIT MEÐ ÖKUTÆKJUM FYRIR LANDBÚNAÐ EÐA SKÓG
RÆKT (BRÁÐABIRGÐAVIÐURKENNING)“ í samræmi við 7. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir landsbundna gerðarvirðurkenningu fyrir litla framleiðsluröð ökutækja skv. 37. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, skal koma fram í titlinum, í stað orðanna „FULLBÚIÐ ÖKUTÆKI“ setningin:
„FYRIR FULLBÚIN ÖKUTÆKI SEM ERU GERÐARVIÐURKENND Í LITLUM FRAMLEIÐSLURÖÐUM“
og nálægt henni skal koma fram árið og raðnúmer framleiðslunnar í samræmi við 8. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 167/2013.
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SAMRÆMISVOTTORÐ SEM FYLGIR HVERJU ÖKUTÆKI ÚR FRAMLEIÐSLURÖÐ AF GERÐ SEM HEFUR
VERIÐ VIÐURKENND
1. liður
FYRIRMYND B — FULLBÚIN ÖKUTÆKI Í ÁFÖNGUM
[Ár] (0) (33i)

[Raðnúmer] (0) (33i)

ESB-SAMRÆMISVOTTORÐ
Undirritaður: [ ....................................................................................................................................(fullt nafn og staða)]
vottar hér með að eftirfarandi fullbúið ökutæki:
1.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda) (4): ...............................................................................................

1.2.

Gerð (2): ..................................................................................................................................................

1.2.1.

Afbrigði, eitt eða fleiri (2): ......................................................................................................................

1.2.2.

Útfærsla (2): ............................................................................................................................................

1.2.3.

Verslunarheiti, eitt eða fleiri (ef til er(u)): ...............................................................................................

1.3.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (3): ..............................................................................

1.4.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: ......................................................................................

1.4.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ..................................................

1.5.1.

Staðsetning lögboðinnar merkiplötu framleiðanda (8): ..........................................................................

1.5.2.

Áfestingaraðferð lögboðinnar merkiplötu eða -platna framleiðanda: ....................................................

1.6.1.

Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis á undirvagni: .........................................................................

2.

Verksmiðjunúmer ökutækis: ...................................................................................................................

hefur verið fullbúið í áföngum og breytt sem hér segir: .........................................................................................
................. og er að öllu leyti í samræmi við þá gerð sem lýst er í ESB-gerðarviðurkenningunni ............................
(gerðarviðurkenningarnúmer, ásamt númeri rýmkunar) útgefið hinn ..........................................................(útgáfudagur)
og
heimilt er að skrá ökutækið til frambúðar í aðildarríkjum þar sem hægri/vinstri (1) handar umferð er við lýði og metra
kerfið/breska mælieiningakerfið (1) er notað við kvörðun hraðamæla (9).
(Staður) (Dagsetning) …

Undirskrift: …

Fylgiskjal Samræmisvottorð frá fyrri þrepum.
ATH:
— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir gerðarviðurkenningu á ökutæki með undanþágu vegna nýrrar tækni eða
nýrrar hugmyndar í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 skal yfirskrift vottorðsins vera „ESBSAMRÆMISVOTTORÐ TIL BRÁÐABIRGÐA, GILDIR EINUNGIS Á YFIRRÁÐASVÆÐI … (aðildarríki)“. Í
titli bráðabirgðasamræmisvottorðsins skal einnig koma fram í titlinum, í stað orðanna „FULLBÚIÐ ÖKUTÆKI“,
setningin: „FYRIR FULLBÚIN ÖKUTÆKI SEM HLJÓTA GERÐARVIÐURKENNINGU VEGNA BEIT
INGAR Á ÁKVÆÐI 2. MGR. 35. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 167/2013 FRÁ 5. FEBRÚAR 2013 UM
VIÐURKENNINGU Á OG MARKAÐSEFTIRLIT MEÐ ÖKUTÆKJUM FYRIR LANDBÚNAÐ EÐA SKÓG
RÆKT (BRÁÐABIRGÐAVIÐURKENNING)“ í samræmi við 7. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir landsbundna gerðarvirðurkenningu fyrir litla framleiðsluröð ökutækja skv. 37. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, skal koma fram í titlinum, í stað orðanna „FULLBÚIÐ ÖKUTÆKI“ setningin:
„FYRIR FULLBÚIN ÖKUTÆKI SEM ERU GERÐARVIÐURKENND Í LITLUM FRAMLEIÐSLURÖÐUM“
og nálægt henni skal koma fram árið og raðnúmer framleiðslunnar í samræmi við 8. mgr. 33. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 167/2013.
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SAMRÆMISVOTTORÐ SEM FYLGIR HVERJU ÖKUTÆKI ÚR FRAMLEIÐSLURÖÐ AF GERÐ SEM HEFUR
VERIÐ VIÐURKENND
1. liður
FYRIRMYND C — ÓFULLBÚIN ÖKUTÆKI
ESB-SAMRÆMISVOTTORÐ
Undirritaður: [ … (fullt nafn og staða)]
vottar hér með að eftirfarandi fullbúið ökutæki:
1.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda) (4): ................................................................................................................

1.2.

Gerð (2): ...................................................................................................................................................................

1.2.1. Afbrigði, eitt eða fleiri (2): .......................................................................................................................................
1.2.2. Útfærsla (2): .............................................................................................................................................................
1.2.3. Verslunarheiti, eitt eða fleiri (ef til er(u)): ................................................................................................................
1.3.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (3): ...............................................................................................

1.4.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda: .......................................................................................................

1.4.2. Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ...................................................................
1.5.1. Staðsetning lögboðinnar merkiplötu framleiðanda (8): ...........................................................................................
1.5.2. Áfestingaraðferð lögboðinnar merkiplötu eða -platna framleiðanda: .....................................................................
1.6.1. Staðsetning verksmiðjunúmers ökutækis á undirvagni: ..........................................................................................
2.

Verksmiðjunúmer ökutækis: ....................................................................................................................................

er að öllu leyti í samræmi við þá gerð sem lýst er í ESB-gerðarviðurkenningunni ............................ (gerðarviður
kenningarnúmer, ásamt númeri rýmkunar) útgefið hinn ................................................................................ (útgáfudagur)
og
er ekki hægt að skrá til frambúðar án frekari viðurkenninga.
(Staður) (Dagsetning) … Undirskrift: …
Fylgiskjal Samræmisvottorð frá fyrri þrepum.
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2. liður
FYRIRMYND 1 — ÖKUTÆKJAFLOKKUR T/C (1)
(FULLBÚIN ÖKUTÆKI, FULLBÚIN ÖKUTÆKI Í ÁFÖNGUM OG ÓFULLBÚIN ÖKUTÆKI)
Almennir smíðaeiginleikar
3.3.1.

Fjöldi ása og hjóla: .................................................................................................................................

3.3.2.

Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum (10): ...........................................................................

3.3.3.

Fjöldi og staðsetning stýriása (10): ..........................................................................................................

3.3.4.

Fjöldi og staðsetning aflása (1): ..............................................................................................................

3.3.5.

Fjöldi og staðsetning hemlaðra ása (1): ...................................................................................................

3.4.1.

Samsetning skriðbeltaundirvagns: samstæða skriðbelta að framan/samstæða skriðbelta að aftan/
samstæða skriðbelta að framan og samstæða skriðbelta að aftan/samfelld skriðbelti til beggja hliða
ökutækisins (4)

3.4.2.

Fjöldi og staðsetning aflknúinna skriðbeltasamstæðna (7): ....................................................................

3.4.3.

Fjöldi og staðsetning hemlaðra skriðbeltasamstæðna (7): ......................................................................

3.4.4.

Stýring (33a): ............................................................................................................................................
—

með því að breyta hraða milli vinstri og hægri skriðbelta: já/nei (1)

— með því að snúa tveimur gagnstæðum skriðbeltum eða öllum fjórum skriðbeltum: já/nei (1)
— fremri og aftari hluti ökutækisins eru liðtengdir umhverfis miðlægan lóðréttan ás: já/nei (1)
— fremri og aftari hluti ökutækisins eru liðtengdir umhverfis miðlægan lóðréttan ás og stefnu
hjólanna er breytt á ásnum með hjólunum: já/nei (1)
37.2.

Tegund efnis sem er í snertingu við yfirborðið: gúmmíbelti/stálbelti/gúmmíklossar á beltaskónum
(33a) (1)

3.4.2.

Gerð undirvagns: miðbiti/miðrör/grind/undirvagn með langbitum/annað (4) (tilgreinið nánar ef annað
er valið:.................................................................................................................................................. )

Smíðaeiginleikar í sérstökum tilgangi
47.1.

Ökutæki búið fallvarnargrindum, til notkunar í skógrækt: já/nei (1) (33k)

47.2.

Ökutæki búið fallvarnargrindum, til annarrar notkunar en í skógrækt: já/nei (1) (33l)

55.1.

Ökutæki búið vörn gegn hlutum sem smjúga í gegn, til notkunar í skógrækt: já/nei (1) (33k)

55.2.

Ökutæki búið vörn gegn hlutum sem smjúga í gegn, til annarrar notkunar en í skógrækt: já/nei (1) (33m)

58.3.

Ökutæki búið stýrishúsi sem er flokkað sem vörn gegn hættulegum efnum í flokki: 2/3/4 (1) (35) og
ryksíu/úðasíu/gufusíu (1) (36) til verndar gegn hættulegum efnum (33n).

59.

Ökutæki með uppsettum vélbúnaði (1): já/nei (1) (33o)

59.1.

Almenn lýsing á vélbúnaðinum og samvirkni hans og ökutækisins (33o): ..............................................
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Massar
4.1.1.1

Massi/massar án hleðslu, tilbúið til aksturs

4.1.1.1.1.

Hámark (11): ............... kg

4.1.1.1.2

Lágmark (11): ............... kg

4.1.2.1

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi eða -massar með hleðslu: ............... kg

4.1.2.1.1

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi eða -massar á hvern ás: Ás 1. … kg Ás 2. …… kg Ás …… kg

4.1.2.2.

Massi/massar og hjólbarðar

Ás nr.

Hjólbarða
stærð, þ.m.t.
burðar
stuðull og
tákn fyrir
hraðaflokk

Hleðsla
á hvern
hjólbarða
[kg]

Leyfilegur
hámarks
massi á
hvern ás
[kg](*)

Leyfilegur
lágmarksmassi
ökutækis [kg](*)

Leyfilegt, lóðrétt
hámarksálag á
tengipunktinn
[kg](*)(**)

Loftþrýstingur í
hjólbörðum [kPa]
(***)

1

…

…

…

…

…

Notkun
á
vegum

Notkun
utan
vega

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

(*) Samkvæmt hjólbarðaforskrift.
(**) Álag flutt til viðmiðunarmiðju tengis í kyrrstöðu, sama hver tengibúnaðurinn er; ef leyfilegt lóðrétt
hámarksálag á tengipunktinn miðað við tengibúnað er gefið upp í þessari töflu skal bæta við
töfluna hægra megin og tilgreina tengibúnaðinn í yfirskrift dálksins.
4.1.2.3.

Massi eða massar og undirvagn með beltum

Skrið
beltasam
stæða nr.

Mál belta
Lengd
[mm]

Breidd
[mm]

Meðal
þrýstingur
í snertingu
við jörð
[kPa]

Hámarks
hleðsla
á hvert
beltakefli
[kg](*)

Leyfilegur
hámarksmassi
á hverja skrið
beltasamstæðu
[kg](*)

Leyfilegur
hámarksmassi
ökutækis [kg]
(*)

Leyfilegt, lóðrétt
hámarksálag á
tengipunktinn
[kg](*)(**)

1

…

…

…

…

…

…

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

(*) Samkvæmt forskrift fyrir beltakefli.
(**) Álag flutt til viðmiðunarmiðju tengis í kyrrstöðu, sama hver tengibúnaðurinn er; ef leyfilegt lóðrétt
hámarksálag á tengipunktinn miðað við tengibúnað er gefið upp í þessari töflu skal bæta við
töfluna hægra megin og tilgreina tengibúnaðinn í yfirskrift dálksins.
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4.1.3.

Tæknilega leyfilegur dráttarmassi eða -massar fyrir hverja samsetningu á undirvagni/hemlun ökutækis
í flokki R eða S:

Hemill

4.1.4.

Ökutæki
í flokki R
og S

Dráttarbeisli

Hengivagnsbeisli

Miðlægur ás

Óhemlað

… kg

… kg

… kg

Með ýtihemlun

… kg

… kg

… kg

Með
samtengdu … kg
eða hálfsamtengdu
hemlakerfi

… kg

… kg

Með vökvalofthemlun

… kg

… kg

eða … kg

Tæknilega leyfilegur heildarmassi (-ar) samsetningar með eftirvagni (ökutæki í flokki R eða S) fyrir
hverja mismunandi samsetningu á undirvagni/hemlun ökutækis í flokki R eða S:

Hemill

4.1.5.1.
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Ökutæki
í flokki R
og S

Dráttarbeisli

Hengivagnsbeisli

Miðlægur ás

Óhemlað

… kg

… kg

… kg

Með ýtihemlun

… kg

… kg

… kg

Með
samtengdu … kg
eða hálfsamtengdu
hemlakerfi

… kg

… kg

Með vökvalofthemlun

… kg

… kg

eða … kg

Leyfilegt lóðrétt hámarksálag á tengipunktinn (án tillits til hjólbarða og tengibúnaðar að aftan): .........
....................... kg

Þyngdarklossar
29.1.

Fjöldi þyngdarklossasamstæðna: ............................................................................................................

29.1.1.

Fjöldi íhluta í hverri samstæðu: Samstæða 1: ...........

29.3.

Heildarmassi þyngdarklossanna: ....................................................................................................... kg

29.3.1.

Dreifing þessara massa á ásana: ......................................................................................................... kg

29.4.

Efni og smíðaaðferð: ..............................................................................................................................

Samstæða 2: ...........

Samstæða …
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Helstu mál
4.2.1.

Ófullbúin ökutæki (33b)

4.2.1.1.

Leyfileg hámarkslengd fullbúins ökutækis í áföngum (13): hámark … mm

lágmark… mm

4.2.1.2.

Leyfileg hámarksbreidd fullbúins ökutækis í áföngum (14): hámark … mm

lágmark… mm

4.2.1.3.

Hæð (ökutæki tilbúið til aksturs) (15): … mm

4.2.2.

Fullbúin ökutæki/ökutæki sem eru fullbúin í áföngum (1) (33c)

4.2.2.1.1.

Lengd til aksturs á vegum (13): hámark … mm

lágmark … mm

4.2.2.1.2.

Breidd til aksturs á vegum (14): hámark … mm

lágmark … mm

4.2.2.1.3.

Hæð til aksturs á vegum (15): hámark … mm

lágmark … mm

4.2.2.5.

Hjólhaf (16): … mm

4.2.2.8.

Sporvídd (17): hámark … mm

lágmark … mm

Almenn einkenni aflrásar
5.1.1.3.

Hámarkshraði ökutækis (18): … km/klst.

5.1.2.2.

Hámarkshraði ökutækis aftur á bak (18): … km/klst.

5.2.

Nettónafnafl hreyfils: … kW, við … mín-1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.3.

Hámarksnettóafl hreyfils: … kW, við … mín-1 (í samræmi við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu
þjóðanna fyrir Evrópu nr. 120 (Stjtíð. ESB L 257, 30.9.2010, bls. 280))

5.5.

Eldsneytistegund (20): .......................................

Hreyfill
2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .............................................................................................

2.2.

Gerð: .......................................................................................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer: …

2.5.2.

Gerðarkóði framleiðanda (eins og hann er settur á hreyfilinn eða annars konar auðkenni): ..................

2.5.4.1.

Staðsetning, kóðun og aðferð við að festa kenninúmer hreyfilsins á: ....................................................

6.1.

Vinnuhringur: fjórgengis/tvígengis (1)

6.4.

Fjöldi … og fyrirkomulag (21) … strokka

6.5.

Slagrými hreyfils: … cm3
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Gírkassi
11.4.1.

Tegund gírkassa (22)

11.5.

Gírhlutföll (23): 1 ......... 2 ......... 3 ......... 4 ......... 5 ......... 6 ......... bakkgír: ...........................................

11.5.1.

Endanlegt drifhlutfall: ..................

Stýrisbúnaður
13.2.

Flokkur stýrisbúnaðar: handvirkur/aflstýrður/sjálfstýrður/mismunastýring (1)

Hemlun
43.1.

Stutt lýsing á hemlakerfinu eða -kerfunum sem ökutækið er búið (37): ..................................................

43.1.2.

Rafrænt hemlakerfi: já/nei/valkvætt (4)

43.5.1.

Gírskipting hemla: beinskipting/vökvaskipting án hjálparafls/aflstýrð/beintengdur gírkassi (4)

43.5.2.

Gírskiptitækni: loftknúin/vökvaknúin/bæði loft- og vökvaknúin (4)

43.5.3.

Læsing vinstri og hægri hemlastjórnbúnaðar: ...................................................

43.6.1.

Tækni notuð í stjórnbúnaði hemlabúnaðar eftirvagna: Vökvaknúin/loftknúin/rafknúin (4)

43.6.4.

Gerð tengja: ein leiðsla/tvær leiðslur (4)

43.6.4.1.

Yfirþrýstingur við inngjöf (1 leiðsla): .......................... kPa

43.6.4.2.

Yfirþrýstingur við inngjöf (2 leiðslur) (ef við á): .......................... kPa

43.6.4.2.1.

Vökvaþrýstikerfi: ……… kPa

43.6.4.2.2.

Loftþrýstikerfi: ……… kPa

Veltivarnarbúnaður (ROPS)
2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): .............................................................................................

2.2.2.

Gerðarviðurkenningarnúmer: .................................................................................................................

46.1.

Veltivarnarbúnaður: lögboðinn/valkvæður/staðalbúnaður (4)

46.2.

Veltivarnarbúnaður við stýrishús/við grind/með veltigrind eða -grindum sem eru settar upp að framan/
aftan (1)

46.2.1.

Ef um er að ræða veltigrind: fellanleg/ekki fellanleg (1)

46.2.2.

Ef um er að ræða fellanlega veltigrind:

46.2.2.1.

Fellanleg: með verkfærum/án verkfæra (1):

46.2.2.2.

Læsibúnaður: handvirkur/sjálfvirkur (1)
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Sæti (hnakkar og sæti)
49.1.

Sætaskipan: sæti/hnakkur (1)

49.4.2.

Gerðarflokkur ökumannssætis: flokkur A og undirflokkur I/II/III, flokkur B (1)

49.4.3.

Vendisæti ökumanns: já/nei (1)

49.5.1.

Staðsetning og uppröðun farþegasæta (24): .............................................................................................

Hleðslupallur eða -pallar
33.1.1.

Lengd hleðslupalls eða -palla: … mm

33.1.2.

Breidd hleðslupalls eða -palla: … mm

33.1.3.

Hæð hleðslupalls eða -palla yfir jörð: … mm

33.2.

Flutningsgeta hleðslupalls, uppgefin af framleiðanda: ............. kg

Ljósa- og ljósmerkjabúnaður
21.1.

Skrá yfir valfrjálsan búnað: …................................................................................................................

Véltengi
38.4.

Véltengi að aftan

Gerð (skv. 1. viðbæti við XXXIV. viðauka við framselda …
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208):

…

…

Tegund:

…

…

…

Gerðarheiti framleiðanda:

…

…

…

ESB-gerðarviðurkenningarmerki eða -númer:

…

…

…

Lárétt hámarksþyngd/D-gildi (1) (25):

… kg/kN (1)

… kg/kN (1)

… kg/kN (1)

Dráttarmassi T (1) (25):

… tonn

… tonn

… tonn

Leyfilegt, lóðrétt hámarksálag á tengipunktinn (25):

… kg

… kg

… kg

Stað
setning
tengi
punkts

lágmark

… mm

… mm

… mm

lágmark

… mm

… mm

… mm

fjarlægð frá lóðréttu plani lágmark
sem liggur í gegnum áslínu
afturáss

… mm

… mm

… mm

lágmark

… mm

… mm

… mm

hæð yfir jörðu,

Þriggja punkta lyftibúnaður
39.1.

Þriggja punkta lyftibúnaður: framanásettur/aftanásettur/bæði framan- og aftanásettur/ekki til staðar (1)
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Viðbótartengipunktar
40.1.

Viðbótartengipunktar: já/nei/valkvætt (1)

Aflúttak eða -úttök
51.1.

Fjöldi aflúttaka: .................................................

51.2.1.

Staðsetning:
— Aðalaflúttak: að framan/að aftan/annað (1) (ef annað, tilgreinið hvað): ......................)
— Aukaaflúttak (ef það er uppsett): að framan/að aftan/annað (1) (ef annað, tilgreinið hvað):
......................)

51.3.2.

Snúningar á mínútu: ....................................
— Aðalaflúttak: að framan/að aftan/annað (1) (ef annað, tilgreinið hvað): ........................................)
— Aukaaflúttak (ef það er uppsett): að framan/að aftan/annað (1) (ef annað, tilgreinið hvað):
......................)

51.2.4.

Valkvætt: Afl við aflúttak (PTO) á nafnhraða (í samræmi við 2. reglu OECD (26) eða ISO-staðal 7891:1990 (Agricultural tractors — Test procedures — Part 1: Power tests for power take-off))
Afl við aflúttak á nafnsnúningshraða

Samsvarandi snúningshraði hreyfils

Afl

(mín-1)

(mín-1)

(kW)

1-540

…

…

2-1 000

…

…

540E

1 000E

Niðurstöður hljóðstigsprófana (ytri):
Mælt í samræmi við III. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/96
eins og henni var síðast breytt með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) … /… (1) (28)

Í akstri:

… dB(A)

Í kyrrstöðu:

… dB(A)

Við snúningshraða hreyfils:

… mín-1

Hljóðstig sem ökumaður skynjar
Mælt í samræmi við III. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
nr. 1322/2014 eins og henni var síðast breytt með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) … /… (1) (28)

Hávaðastig sem ökumaður verður fyrir
Prófunaraðferð (27):

… dB(A)
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Niðurstöður úr prófun á losun með útblæstri (að meðtöldum spillistuðli)
Mælt í samræmi við:
— I. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/96 eins og henni var
síðast breytt með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) … /… (1) (28): já/nei (1),
— XII. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB eins og henni var síðast breytt
með tilskipun (framkvæmdastjórnarinnar) (1) nr. … /… (1) (29): já/nei (1) eða
— reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 eins og henni var síðast breytt með
(framseldri) (1) reglugerð (framkvæmdastjórnarinnar) (ESB) (nr.) (1) … /… (1) (30): já/nei (1) eða
— 4. viðauka B við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð
breytinga nr. 04 (Stjtíð. ESB L 88, 22.3.2014, bls.1): já/nei (1).
Lota (31)

NRSC/ESC/WHSC (1)

NRTC/ETC/WHTC (1)

Þrep

…

…

CO

…… g/kWh

…… g/kWh

HC

…… g/kWh

…… g/kWh

NOx (38)

…… g/kWh

…… g/kWh

HC+NOx

…… g/kWh

…… g/kWh

PM

…… g/kWh

…… g/kWh

CO2

…… g/kWh

…… g/kWh

NMHC

á ekki við

…… g/kWh

CH4

á ekki við

…… g/kWh

CO2 í heitri NRTC-lotu

á ekki við

…… g/kWh

Vinna í heitri NRTC-lotu

á ekki við

…… g/kWh

Vinna í lotu fyrir heitræsingu
án endurnýjunar

á ekki við

…… g/kWh

Athugasemdir (32): .............................................................................................................................................................
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2. liður
FYRIRMYND 2 — ÖKUTÆKJAFLOKKUR R/S (1)
(FULLBÚIN ÖKUTÆKI, FULLBÚIN ÖKUTÆKI Í ÁFÖNGUM, ÓFULLBÚIN ÖKUTÆKI)
Almennir smíðaeiginleikar
3.3.1.

Fjöldi ása og hjóla: .................................................................................................................................

3.3.2.

Fjöldi og staðsetning ása með tvöföldum hjólum (10): ...........................................................................

3.3.3.

Fjöldi og staðsetning stýriása (10) (33g): ..................................................................................................

3.3.5.

Fjöldi og staðsetning hemlaðra ása (10): .................................................................................................

3.5.3.

Gerð undirvagns: dráttarbeisli/hengivagnsbeisli/miðlægur ás/annað (1) (tilgreinið nánar ef annað er
valið: ........................)

5.1.1.1.

Yfirlýstur hámarkshönnunarhraði ökutækis: ...................................................................... km/klst.

Massar
4.1.1.1.

Massi/massar án hleðslu, tilbúið til aksturs

4.1.1.1.1.

Hámark (11): ............. kg

4.1.1.1.2.

Lágmark (11): ............. kg

4.1.2.1.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi eða -massar með hleðslu: ............. kg

4.1.2.1.1.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi eða -massar á hvern ás: Ás 1 … kg Ás 2 … kg Ás …… kg

4.1.2.1.2.

Lóðrétt álag á tengipunktinn (S) (3h):......................................................................................................

4.1.2.2.

Massi/massar og hjólbarðar

Ás nr.

Hjólbarða
stærð, þ.m.t.
burðar
stuðull og
tákn fyrir
hraðaflokk

Hleðsla
á hvern
hjólbarða
[kg]

Leyfilegur
hámarksmassi
á hvern ás
[kg] (*)

Leyfilegur
hámarksmassi
ökutækis [kg]
(*)

Leyfilegt, lóðrétt
hámarksálag á
tengipunktinn [kg]
(*) (**)

Loftþrýstingur
í hjólbörðum
[kPa] (***)

1

…

…

…

…

…

Notkun Notkun
á
utan
vegum vega

2

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

(*) Samkvæmt hjólbarðaforskrift.
(**) Álag flutt til viðmiðunarmiðju tengis í kyrrstöðu, sama hver tengibúnaðurinn er; ef leyfilegt lóðrétt hámarksálag
á tengipunktinn miðað við tengibúnað er gefið upp í þessari töflu skal bæta við töfluna hægra megin og tilgreina
tengibúnaðinn í yfirskrift dálksins.
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4.1.3.

Hámarksálag á tengipunktinn að aftan til að draga eitt viðbótarökutæki í R eða S flokki, fyrir hverja
tegund mismunandi samsetningar á undirvagni/hemlun umrædds viðbótarökutækis:............................

Hemill

4.1.5.2.

13.10.2016

Ökutæki
í flokki R
og S

Dráttarbeisli

Hengivagnsbeisli

Miðlægur ás

Óhemlað

… kg

… kg

… kg

Með ýtihemlun

… kg

… kg

… kg

Með
samtengdu … kg
eða hálfsamtengdu
hemlakerfi

… kg

… kg

Með vökvaþrýstihemlun

… kg

… kg

eða … kg

Leyfilegt lóðrétt hámarksálag á tengipunktinn (1) (án tillits til hjólbarða og tengibúnaðar að aftan):
............. kg

Helstu mál

4.2.1.

Ófullbúin ökutæki (33b)

4.2.1.1.

Leyfileg hámarkslengd fullbúins ökutækis í áföngum (13): hámark … mm

lágmark… mm

4.2.1.2.

Leyfileg hámarksbreidd fullbúins ökutækis í áföngum (14): hámark … mm

lágmark… mm

4.2.1.3.

Hæð (ökutæki tilbúið til aksturs) (15): … mm

4.2.2.

Fullbúin ökutæki/ökutæki sem eru fullbúin í áföngum (1) (33c)

4.2.2.1.1.

Lengd til aksturs á vegum (13): hámark … mm

lágmark … mm

4.2.2.1.2.

Breidd til aksturs á vegum (14): hámark … mm

lágmark … mm

4.2.2.1.3.

Hæð til aksturs á vegum (15): hámark … mm

lágmark … mm

4.2.2.5.

Hjólhaf (16): … mm

4.2.2.6.

Fjarlægð eða fjarlægðir milli samliggjandi ása 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm, o.s.frv.

4.2.2.7.1.

Fjarlægð milli tengipunktsins og fyrsta ássins (33h): … mm

4.2.2.7.2.

Fjarlægð milli tengipunktsins og síðasta ássins (33h): … mm

4.2.2.8.

Sporvídd (17): hámark … mm

lágmark … mm
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Hemlun
3.12.

Hemlun: án hemla/ýtihemlun/samtengt hemlakerfi/hálfsamtengt hemlakerfi/vökvahemlun/lofthemlun (4)

43.1.

Stutt lýsing á hemlakerfinu eða -kerfunum sem ökutækið er búið (37): ..................................................

43.1.2.

Rafrænt hemlakerfi: já/nei/valkvætt (4)

43.5.1.

Gírskipting hemla: beinskipting/vökvaskipting án hjálparafls/aflstýrð/beintengdur gírkassi (4)

43.5.2.

Gírskiptitækni: loftknúin/vökvaknúin/bæði loft- og vökvaknúin (4)

43.5.3.

Læsing vinstri og hægri hemlastjórnbúnaðar: ........................................................................................

43.6.1.

Tækni notuð í stjórnbúnaði hemlabúnaðar eftirvagna: Vökvaknúin/loftknúin/rafknúin (4)

43.6.4.

Gerð tengja: ein leiðsla/tvær leiðslur (4)

43.6.4.1.

Yfirþrýstingur við inngjöf (1 leiðsla): .......................... kPa

43.6.4.2.

Yfirþrýstingur við inngjöf (2 leiðslur) (ef við á): .......................... kPa

43.6.4.2.1.

Vökvaþrýstikerfi: ……… kPa

43.6.4.2.2.

Loftþrýstikerfi: ……… kPa

Hleðslupallur eða -pallar
33.1.1.

Lengd hleðslupalls eða -palla: ..................... mm

33.1.2.

Breidd hleðslupalls eða -palla: ..................... mm

33.1.3.

Hæð hleðslupalls eða -palla yfir jörð: ..................... mm

33.2.

Flutningsgeta hleðslupalls, uppgefin af framleiðanda: ............. kg

Ljósa- og ljósmerkjabúnaður
21.1.

Skrá yfir valfrjálsan búnað: …................................................................................................................

Véltengi
38.3.

Véltengi að aftan (33c)

Gerð (skv. 1. viðbæti við XXXIV. viðauka við …
framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) 2015/208):

…

…

Tegund:

…

…

…

Gerðarheiti framleiðanda:

…

…

…

ESB-gerðarviðurkenningarmerki eða -númer:

…

…

…

Lárétt hámarksþyngd/D-gildi (1) (25):

… kg/kN (1)

… kg/kN (1)

… kg/kN (1)

Dráttarmassi T (1) (25):

… tonn

… tonn

… tonn
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38.4.
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Leyfilegt, lóðrétt hámarksálag á tengipunktinn (25):

… kg

… kg

… kg

Stað
setning
tengi
punkts

lágmark

… mm

… mm

… mm

lágmark

… mm

… mm

… mm

lágmark

… mm

… mm

… mm

lágmark

… mm

… mm

… mm

Gerð (skv. 1. viðbæti við XXXIV. viðauka við …
framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208):

…

…

Tegund:

…

…

…

Gerðarheiti framleiðanda:

…

…

…

ESB-gerðarviðurkenningarmerki eða -númer:

…

…

…

Lárétt hámarksálag/D-gildi (1) (25):

… kg/kN (1)

… kg/kN (1)

… kg/kN (1)

… tonn

… tonn

… tonn

Leyfilegt, lóðrétt hámarksálag á tengipunktinn ( ):

… kg

… kg

… kg

Stað
setning
tengi
punkts

lágmark

… mm

… mm

… mm

lágmark

… mm

… mm

… mm

lágmark

… mm

… mm

… mm

lágmark

… mm

… mm

… mm

hæð yfir jörðu,

fjarlægð frá lóðréttu
plani sem liggur í
gegnum áslínu afturáss

Tengibúnaður að framan

Dráttarmassi T (1) (25):
25

hæð yfir jörðu,

fjarlægð frá lóðréttu
plani sem liggur í
gegnum áslínu afturáss

Sturtuvagnar (33f)
52.5.

Stutt lýsing á stoðþjónustu vegna þjónustu og viðhalds: ........................................................................

Athugasemdir (32): .............................................................................................................................................................
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Skýringar við I. viðbæti
(Neðanmálsgreinamerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á samræmisvottorðinu)
(0)

Gildir einungis um gerðarviðurkenningu fyrir litla, landsbundna framleiðsluröð ökutækja samkvæmt 37. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.

(1)

Strikið yfir það sem ekki á við (óþarfi að strika yfir þegar fleira en eitt gildi á við).

(2)

Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram
kemur í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð. Nota má töfluna í lið 2.2 í B-hluta I. viðauka við þessa
reglugerð til að auðkenna afbrigði og útfærslur.

(3)

Flokkað samkvæmt 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og skal kóðinn tilgreindur, t.d. „T4.3a“ fyrir dráttarvél
með lítilli fríhæð og 40 km/klst. eða minni hámarkshönnunarhraða.

(4)

Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu skal gefa upplýsingar sem samsvara fyrri þrepum.

5

()

Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu skal tilgreina veffang framleiðanda eða framleiðenda sem ber eða
bera ábyrgð á fyrra þrepi eða þrepum.

(6)

Staðlaðar reglur OECD um opinberar prófanir á afkastagetu dráttarvéla til notkunar í landbúnaði og skógrækt, 2.
regla OECD, útgáfa 2015 frá júlí 2014.

(7)

Aflknúin beltakefli búin hemlum:
F: að framan
R: að aftan
F og R: að framan og aftan
C: samfelld belti
Dæmi:
— beltakefli með aflgjafa að aftan: R
— samfelld belti búin hemlum: C

(8)

Ef um er að ræða fjölþrepa gerðarviðurkenningu skal gefa þessar upplýsingar fyrir hvert þrep.

()

Þessi yfirlýsing takmarkar ekki rétt aðildarríkja til að krefjast tæknilegra aðlagana í því skyni að heimila skráningu
ökutækis í öðru aðildarríki en því sem það var ætlað fyrir þegar akstursstefna í umferð er hinum megin á veginum.

9

(10) Ásar með tvöföldum hjólum/stýringu/aflknúnir/með hemlum:
F: að framan
R: að aftan
A: liðskipt ökutæki
F og R: að framan og aftan
F og A: að framan og í miðju
A og R: í miðju og að aftan
F og A og R: að framan, í miðju og að aftan
Dæmi:
— tvöföld hjól að framan: F
— að framan og liðskipt stýring: F og A
— ásar með aflgjafa að aftan: R
— ásar með hemlun að framan og aftan: F og R
(11) Að meðtöldum veltivarnarbúnaði, að undanskildum valkvæðum aukabúnaði en með kælivökva, smurefnum,
eldsneyti, verkfærum og ökumanni. Massi ökumannsins skal áætlaður 75 kg.
(13) ISO-staðall 612/-6.1:1978 (Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and
definitions).
(14) ISO-staðall 612/-6.1:1978 (Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and
definitions).
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(15) ISO-staðall 612/-6.1:1978 (Road vehicles — Dimensions of motor vehicles and towed vehicles — terms and
definitions). Fyrir ökutæki með upphengi með stillanlega hæð skal gefa upp eðlilega stöðu við akstur.
(16) Fyrir dráttarvélar og ökutæki í flokki R eða S með dráttarbeisli er hjólhafið fjarlægðin frá fyrsta ás að síðasta
ás og fyrir ökutæki í flokki R eða S með hengivagnsbeisli og miðlægan ás er það fjarlægðin frá miðjum fremri
tengipunkti að síðasta ásnum.
(17) ISO-staðall 4004:1983 (Agricultural tractors and machinery — Track widths) (measured between the symmetry
planes of the single or twin tyres or of the tyres in triple formation normally fitted).
(18) Tilgreinið ef hámarkshönnunarhraði aftur á bak er meiri en fram á við.
(19) Bætið við aukatöflu ef viðbótaraflúttak hefur verið ísett.
(20) Tilgreinið tegund eldsneytis með eftirfarandi stöfum:
a) P: bensín
b) B5: dísilolía
c) E5: E5 bensín
d) O: annað.
( ) Tilgreinið fyrirkomulag strokka með eftirfarandi stöfum:
21

a) LI: í röð
b) V: V-laga
c) O: strokkar liggja á hliðinni (flöt vél)
d) S: eins strokks vél
e) R: hverfistimpilhreyfill.
(22) Tilgreinið tegund gírkassa með eftirfarandi stöfum:
a) A: sjálfskipting
b) M1: beinskipting
c) M2: hálfsjálfskipting
d) C: Samfelld stiglaus skipting (CVT)
e) W: hjólnafarhreyfill
f)

O: annað (tilgreinið…)

(23) Ef ökutæki er búið stiglausri skiptingu skal tilgreina: 1. „gírhlutfall við hámarkshönnunarhraða ökutækis“, 2.
„gírhlutfall við hámarksafl“, 3. „gírhlutfall við toppgildi hámarkssnúningsvægis“. Með gírhlutföllunum skal gefa
upp gírhlutfall innan aðalyfirfærsluhlutfallsins (ef við á) og til viðbótar skal gefa upp ásættanleg vikmörk sem
viðurkenningaryfirvaldið er sátt við. Ef um er að ræða hjólnafarhreyfla án tannhjóladrifs skal tilgreina „á ekki við“
eða „1“.
(24) Tilgreinið staðsetningu með eftirfarandi stöfum:
— rx: númer sætaraðar
— R: hægri hlið ökutækisins
— C: miðja ökutækisins
— L: vinstri hlið ökutækisins
Dæmi um ökutæki með viðbótarsætaröð með einu farþegasæti vinstra megin:
R2: 1L
(25) Gildi að því er varðar vélrænan styrk tengibúnaðar.
(26) Staðlaðar reglur OECD um opinberar prófanir á afkastagetu dráttarvéla til notkunar í landbúnaði og skógrækt, 2.
regla OECD, útgáfa 2015 frá júlí 2014.
(27) Tilgreinið:
Prófunaraðferð 1 í samræmi við 2. lið í XIII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014 eða
Prófunaraðferð 2 í samræmi við 2. lið í XIII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014.
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(28) Tilgreinið nýjustu breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt breytingunni sem gildir
um ESB-gerðarviðurkenninguna.
(29) Tilgreinið einungis nýjustu breytinguna ef um er að ræða breytingu á einni eða fleiri greinum í tilskipun 97/68/EB,
samkvæmt breytingunni sem gildir um EB-gerðarviðurkenninguna.
(30) Tilgreinið einungis nýjustu breytinguna ef um er að ræða breytingu á einni eða fleiri greinum í reglugerð (ESB) nr.
595/2009, samkvæmt breytingunni sem gildir um ESB-gerðarviðurkenninguna.
(31) Fyllið einungis út viðeigandi dálk eða dálka töflunnar með endanlegum niðurstöðum úr prófunum (þ.m.t.
spillistuðul og vegið meðaltal úr heitræsingu og kaldræsingu, ef við á).
(32) Meðal annars allar upplýsingar sem krafist er varðandi mismunandi valfrjáls svið eða gildi og gagnkvæm innbyrðis
tengsl (í töfluformi þegar það á við).
(33) Eyðið út samræmisvottorðinu ef það á ekki við um ökutækið.
(33a) Gildir einungis um ökutæki í flokki C.
(33a) Gildir einungis um ófullbúin ökutæki.
(33a) Gildir einungis um fullbúin ökutæki eða fullbúin ökutæki í áföngum.
(33d) Gildir einungis um ökutæki í flokkum R og S með hengivagnsbeisli.
(33e) Gildir einungis um ökutæki í flokkum R og S sem eru búin véltengi að aftan.
(33f) Gildir einungis um ökutæki í flokkum R og S sem geta sturtað farmi.
(33g) Gildir einungis um ökutæki í flokkum R og S af gerð með dráttarbeisli.
(33h) Gildir einungis um ökutæki í flokkum R og S með hengivagnsbeisli og miðlægan ás.
(33i) Gildir einungis um landsbundna gerðarviðurkenningu fyrir litla framleiðsluröð ökutækja skv. 37. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 167/2013.
(33k) Gildir einungis um ökutæki með búnaði til notkunar í skógrækt.
(33l) Gildir einungis um ökutæki búið fallvarnargrind til annarrar notkunar en í skógrækt.
(33m) Gildir einungis um ökutæki búið vörn gegn hlutum sem smjúga í gegn, til annarrar notkunar en í skógrækt.
(33n) Gildir einungis um ökutæki búið vörn gegn hættulegum efnum.
(33o) Gildir einungis um ökutæki með áfestum vélbúnaði.
(34) Tilgreinið hæðina án valkvæðra hliðar-/afturplatna.
(35) Flokkun í samræmi við EN-staðal 15695-1 (e. Agricultural tractors and self-propelled sprayers — Protection of the
operator (driver) against hazardous substances — Part 1: Cab classification, requirements and test procedures).
(36) Flokkun í samræmi við EN-staðal 15695-2 (Dráttarvélar og sjálfknúnar vélar til nota í landbúnaði – Vernd
gegn hættulegum efnum – Hluti 2: Lofthreinsibúnaður (e. Agricultural tractors and self-propelled sprayers —
Protection of the operator (driver) against hazardous substances — Part 2: Cab classification, requirements and
test procedures)).
(37) Leggið fram þær upplýsingar sem krafist er um: Aksturshemlakerfi; stöðuhemlakerfi; neyðarhemlakerfi fyrir
ökutæki í flokkum T og C; aðra viðbótarhemla (þá einkum hamlara) og læsivarin hemlakerfi.
(38) Tilgreinið ekki NOx-gildið ef í prófunarskýrslunni kemur einungis fram gildi samsetningar NOx + HC.
(39) Tilgreinið aðildarríkið.
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IV. VIÐAUKI

Fyrirmyndir að lögboðnu merkiplötunni og ESB-gerðarviðurkenningarmerkinu

1.		

Almennar kröfur um merkingar ökutækja

1.1.		

Öll ökutæki skulu bera plötuna sem lýst er í þessum lið í samræmi við 1. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr.
167/2013. Framleiðandi ökutækisins skal festa plötuna á það.

1.2.		

Rittákn

1.2.1.

Nota skal alstafi (rómverska bókstafi eða arabíska tölustafi) í merkingunum í liðum 2.1.1.1 til 2.1.2, 3 og
4.2.1.1 til 4.2.1.9. Hins vegar skal nota rómverska hástafi í merkingunum í 3. lið.

1.2.2.

Að auki mega koma fyrir í heiti framleiðandans eða viðskiptaheiti hans og í tegundarheiti ökutækisins
eftirfarandi tákn/rittákn: „*“ (stjörnutákn), „&“ („og“ táknið), „-“ (bandstrik eða mínusmerki) og „‘“
(mínútumerki eða úrfellingarmerki).

1.3.		

Lágmarkshæð bókstafa og tölustafa.

1.3.1.

Rittákn sem eru sett beint á undirvagninn, grindina eða svipaðan byggingarhluta á ökutækinu skal hafa
lágmarkshæðina 7,0 mm.

1.3.1.1.

Á ökutækjum þar sem flötur sem hægt er að setja merkingu á er minni en hringur með 28 mm radíus má
lágmarkshæð bókstafa og tölustafa vera 4,0 mm í staðinn fyrir kröfurnar í lið 1.3.1.

1.3.2.

Rittáknin á lögboðnu merkiplötunni skulu vera a.m.k. 4,0 mm á hæð.

2.		

Lögboðin merkiplata

2.1.1.

Upplýsingarnar á plötunni skulu vera auðlæsilegar, óafmáanlegar og skulu innihalda eftirfarandi
upplýsingar í þeirri röð sem er gefin hér á eftir og skulu þær samræmast fyrirmyndinni sem sett er fram í 1.
viðbæti:

2.1.1.1.

Heiti framleiðanda og viðskiptaheiti (einungis ef það er annað en heiti framleiðanda):

2.1.1.2.

Ökutækjaflokkur, þ.m.t. undirflokkur og hraðastuðull (1),

2.1.1.3.

ESB-gerðarviðurkenningnúmer í samræmi við 3. lið VI. viðauka,

2.1.1.4.

Verksmiðjunúmer ökutækis sem samanstendur af fastri samsetningu rittákna í samræmi við kröfurnar sem
settar eru fram í 3. lið þessa viðauka,

2.1.1.5.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækisins með hleðslu, á eftirfarandi sniði: „kg“,

2.1.1.6.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á hvern ás og skulu þær upplýsingar skráðar í réttri röð frá framás til
afturáss, á eftirfarandi sniði: „A-1: … kg“ „A-2: … kg“ „A-…: … kg“,

2.1.1.7.

Fyrir ökutæki í flokki C skal þar að auki tilgreina tæknilega leyfilegan hámarksmassa á hverja skrið
beltasamstæðu og í sömu línu skal tilgreina meðalþrýsting í snertingu við jörð og skulu þessar upplýsingar
sameinaðar þeim sem fram koma í lið 2.1.1.6 og skráðar í réttri röð frá framenda til afturenda á eftirfarandi
sniði: „S-1: … kg P: … kPa“ „S-2: … kg P: … kPa“ „S-…: … kg P: … kPa“. Færslur skulu aðskildar með
einu eða fleiri stafabilum.

2.1.1.8.

Tæknilega leyfilegur dráttarmassi eða -massar fyrir hverja samsetningu á undirvagni/hemlun eftirvagns
í flokki R eða S í samræmi við færslu 4.1.3 í gagnafærslum í upplýsingaskjalinu sem mælt er fyrir um í
B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð (2), á eftirfarandi sniði: „B-1“ án hemla, „B-2“ með ýtihemlun, „B3“ samtengt eða hálfsamtengt hemlakerfi, „B-4“ vökvahemlun eða lofthemlun, „T-1“ dráttarbeisli, „T-2“
hengivagnsbeisli, „T-3“ miðás,

2.1.1.9.

Ef um er að ræða ökutæki í flokki R og S með hengivagnsbeisli eða miðlægan ás, tilgreinið þá lóðrétt álag
á tengipunktinn (S): Tengipunkturinn skal teljast vera fyrsti ás og vera tölusettur númer „0“ á eftirfarandi
sniði: „A-0: … kg“,
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2.1.2.

Framleiðanda er heimilt að setja viðbótarupplýsingar fyrir neðan eða til hliðar við þær upplýsingar sem
mælt er fyrir um, utan við skýrt afmarkað svæði sem inniheldur eingöngu upplýsingarnar sem mælt er fyrir
um í liðum 2.1.1.1 til 2.1.1.9 (sjá dæmi í 1. viðbæti)

3.		

Kröfur sem varða verksmiðjunúmer ökutækis
Verksmiðjunúmer ökutækis skal uppfylla kröfurnar í ISO-staðli 10261:2002 (Earth-Moving Machinery
— Product Identification Numbering System) eða ISO-staðli 3779: 2009 (Road vehicles — Vehicle
identification number (VIN) — Content and structure).

4.		

Kröfur um merkingar vegna fjölþrepa viðurkenningar

4.1.		

Verksmiðjunúmer grunnökutækis
Verksmiðjunúmer grunnökutækis sem samræmist kröfunum sem settar eru fram í 3. lið skal haldast óbreytt
á öllum síðari þrepum gerðarviðurkenningar til að tryggja „rekjanleika“ ferlisins.

4.2.		

Lögboðin aukamerkiplata.

4.2.1.

Á öðru þrepi og síðari þrepum skal hver framleiðandi festa á ökutækið aukaplötu, til viðbótar við lögbundna
plötu sem mælt er fyrir um í 2. lið og byggist á fyrirmynd sem sýnd er í 1. viðbæti. Platan skal vandlega
fest á stað sem er auðsýnilegur og auðvelt er að komast að, á hluta sem ekki er líklegt að skipt verði um
meðan ökutækið er í eðlilegri notkun, við venjulegt viðhald eða viðgerðir. Á plötunni skulu eftirfarandi
upplýsingar vera óafmáanlegar og greinilegar í þeirri röð sem hér fer á eftir:

4.2.1.1.

Heiti framleiðanda,

4.2.1.2.

ESB-gerðarviðurkenningnúmer í samræmi við 3. lið VI. viðauka,

4.2.1.3.

Ökutækjaflokkur, þ.m.t. undirflokkur og hraðastuðull (1) og viðurkenningarþrep (ef um er að ræða
grunnökutæki skal sleppa þessari fyrsta þreps auðkenningu en á seinni þrepum skal í upplýsingunum
tilgreina þrepið: t.d. „3. ÞREP“ fyrir þriðja þrepið) og skulu færslurnar aðskildar með einu eða fleiri
stafabilum,

4.2.1.4.

Verksmiðjunúmer ökutækis (VIN)

4.2.1.5.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi ökutækisins með hleðslu, á eftirfarandi sniði: „kg“,

4.2.1.6.

Tæknilega leyfilegur hámarksmassi á hvern ás og skulu þær upplýsingar skráðar í réttri röð frá framás til
afturáss, á eftirfarandi sniði: „A-1: … kg“ „A-2: … kg“ „A-…: … kg“,

4.2.1.7.

Fyrir ökutæki í flokki C skal þar að auki tilgreina tæknilega leyfilegan hámarksmassa á hverja
skriðbeltasamstæðu og í sömu línu skal tilgreina meðalþrýsting í snertingu við jörð og skulu þessar
upplýsingar sameinaðar þeim sem fram koma í lið 4.1.1.6 og skráðar í réttri röð frá framenda til afturenda
á eftirfarandi sniði: „S-1: … kg P: … kPa“ „S-2: … kg P: … kPa“ „S-…: … kg P: … kPa“. Færslur skulu
aðskildar með einu eða fleiri stafabilum.

4.2.1.8.

Tæknilega leyfilegur dráttarmassi eða -massar fyrir hverja samsetningu á undirvagni/hemlun eftirvagns
í flokki R eða S í samræmi við færslu 4.1.3 í gagnafærslum í upplýsingaskjalinu sem mælt er fyrir um í
B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð (2), á eftirfarandi sniði: „B-1“ án hemla, „B-2“ með ýtihemlun, „B3“ samtengt eða hálfsamtengt hemlakerfi, „B-4“ vökvahemlun eða lofthemlun, „T-1“ dráttarbeisli, „T-2“
hengivagnsbeisli, „T-3“ miðás,

4.2.1.9.

Ef um er að ræða ökutæki í flokki R og S með hengivagnsbeisli eða miðlægan ás, tilgreinið þá lóðrétt álag
á tengipunktinn (S): Tengipunkturinn skal teljast vera fyrsti ás og tölusettur númer „0“ á eftirfarandi sniði:
„A-0: … kg“,

5.		

Kröfur um merkingar íhluta eða aðskilinna tæknieininga

5.1.		

Hver aðskilin tæknieining eða íhlutur, hvort sem hann er hluti af kerfi eða ekki, sem hefur hlotið ESBgerðarviðurkenningu og er framleiddur í samræmi við viðurkenndu gerðina skal merktur með ESBgerðarviðurkenningarmerki í samræmi við 2. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
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5.1.1.

Undantekning frá lið 5.1 er að ekki er krafist ESB-gerðarviðurkenningarmerkis fyrir loftfyllta hjólbarða
með skáböndum og skáböndum með beltum sem eru einkum hannaðir fyrir landbúnaðarökutæki með
viðmiðunarhraða undir 40 km/klst. (þ.e. hraðatákn A8), og ekki heldur fyrir þverbanda hjólbarða sem eru
einkum hannaðir fyrir notkun í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (þ.e. hjólbarðar merktir „Industrial“,
„IND“, „R-4“ eða „F-3“) sem hafa hlotið gerðarviðurkenningu í samræmi við lið 2.1 í XXX. viðauka við
framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/208.

5.2. ESB-gerðarviðurkenningarmerkið fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut skal samanstanda af:
5.2.1.

Rétthyrningi utan um lágstafinn ,,e“ og á eftir honum komi, eins og mælt er fyrir um í lið 2.1 í VI.
viðauka, auðkennisnúmer aðildarríkisins sem veitti ESB-gerðarviðurkenningu íhlutarins eða aðskildu
tæknieiningarinnar.

5.2.2.

Nálægt rétthyrningnum skal setja „raðnúmer fyrir gerðarviðurkenningarvottorð“ sem er að finna í 4.
lið ESB-gerðarviðurkenningarnúmersins eins og mælt er fyrir um í lið 2.4 í VI. viðauka. Að auki skal
tilgreina alstafinn, eins og mælt er fyrir um í töflu 6-1 í VI. viðauka, til að auðkenna með skýrum hætti gerð
íhlutarins eða aðskildu tæknieiningarinnar.

5.2.3.

Dæmi um ESB-gerðarviðurkenningarmerki fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut eru sýnd í 2. viðbæti.
Stærð „a“ skal vera:
≥ 5 mm

þyngdarklossar,
hlífðarvirki á hliðum og/eða að aftan,
véltengi,
veltivarnarbúnaður,
fallvarnargrindur og
vörn gegn hlutum sem smjúga í gegn

≥ 3 mm

hreyflar,
rafsegulsamhæfi rafmagns- og/eða rafeindaundireininga,
ökumannssæti og
öryggisbelti

5.3.

Því til viðbótar skal færa inn tegundina, viðskiptaheitið eða vörumerkið nærri ESB-gerðarviðurkenningar
merkinu.

__________
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1. viðbætir

Dæmi um lögboðna merkiplötu framleiðanda (18):

1.

FYRIRMYND A fyrir ökutæki í flokki T1b
SOFIA TRAKTOR WERKE.
T1b
e6*167/2013*01223
5DRH123UPAX000001
5 590 kg
A-1: 2 390 kg
A-2: 3 200 kg

2.

T-1

T-2

T-3

B-1

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-2

3 000 kg

4 000 kg

2 000 kg

B-3

6 000 kg

8 000 kg

4 000 kg

B-4

12 000 kg

15 000 kg

9 000 kg

FYRIRMYND B fyrir 1. þrep ökutækis í flokki C2a

JEAN NICOLE TRACTORS Ltd.
C2a 1. ÞREP
e3*167/2013*14863
ZFS159000AZ000055
820 kg
A-1: 366 kg
S-2: 454 kg P: 255 kPa
T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

2 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

3 000 kg

2 000 kg

B-4

4 000 kg

5 000 kg

4 000 kg
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3.

FYRIRMYND C fyrir ökutæki í flokki R2a með hengivagnsbeisli

REMORQUES HENSCHLER SA.
R2a
e12*167/2013*00053
YA9EBS37009000005
2 250 kg
A-0: 1100 kg
A-1: 850 kg
A-2: 1200 kg
T-1

T-2

T-3

B-1

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-2

1 000 kg

1 000 kg

1 000 kg

B-3

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg

B-4

2 000 kg

2 000 kg

2 000 kg
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2. viðbætir

Dæmi um ESB-gerðarviðurkenningarmerki aðskilinnar tæknieiningar eða íhlutar

Mynd 1
Dæmi um ESB-gerðarviðurkenningarmerki fyrir veltivarnarbúnað (hreyfiprófun)

Skýringar við mynd 1:
ESB-gerðarviðurkenningarmerkið sem sýnt er hér að ofan var gefið út af Portúgal með númerinu 00024 fyrir
veltivarnarbúnað (hreyfiprófun).
Skýringar við IV. viðauka
(Neðanmálsgreinamerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á vottorði framleiðandans)
(1) Flokkað skv. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og skal kóðinn tilgreindur, t.d. „T4.3a“ fyrir dráttarvél með lítilli
fríhæð og 40 km/klst. eða minni hámarkshönnunarhraða.
(2) Ef ökutæki í flokkum R og S eru búin aftara véltengi skal tilgreina hámarksálag á tengipunktinn að aftan til að draga
annað ökutæki í R eða S flokki til viðbótar, fyrir hverja mismunandi samsetningu á undirvagni/hemlun umrædds
viðbótarökutækis í flokki R eða S.

__________
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V. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

SKRÁ YFIR VIÐBÆTA
Númer viðbætis

Heiti viðbætis

1

Fyrirmynd að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð fullbúins
ökutækis

2

Fyrirmynd að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð ófullbúins
ökutækis, gerð ökutækis með fullbúnum og ófullbúnum afbrigðum, gerð ökutækis
með fullbúnum afbrigðum í áföngum og ófullbúnum afbrigðum eða gerð fullbúins
ökutækis í áföngum

3

Fyrirmynd að viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið

4

Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir kerfi í ökutækjum

5

Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir aðskilda tæknieiningu eða
íhlut

6

Fyrirmynd að viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorð fyrir aðskilda
tæknieiningu eða íhlut

Bls.

1.

Almennar kröfur

1.1.

Fyrirmynd A að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð fullbúins ökutækis er sett fram í
1. viðbæti.

1.2.

Fyrirmynd B að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð ökutækis sem er ófullbúið, gerð ökutækis
með fullbúnum og ófullbúnum afbrigðum, gerð ökutækis með fullbúnum afbrigðum í áföngum og ófullbúnum
afbrigðum eða gerð fullbúins ökutækis í áföngum er sett fram í 2. viðbæti.

1.3.

Skráin yfir viðeigandi kröfur eða gerðir sem gerð ökutækis uppfyllir og sem fylgja með ESB-heildargerðarvið
urkenningarvottorðinu þegar framleiðandinn velur gerðarviðurkenningu í einum áfanga í samræmi við 6. mgr.
25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, er sett fram í 3. viðbæti.

1.4.

Fyrirmynd C að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir kerfi í ökutækjum er sett fram í 4. viðbæti.

1.5.

Fyrirmynd D að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut er sett fram í
5. viðbæti.

1.5.1.

Viðbótin við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut er sett fram í 6. viðbæti.
Þegar einhverjar takmarkanir eru á notkun íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar eða sérstök skilyrði eru fyrir
uppsetningu, eða hvort tveggja, skal það gefið til kynna í þessari viðbót.

1.6.

Gerðarviðurkenningarvottorðið skal ekki vera stærra en A4 (210 × 297 mm).
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1. viðbætir

Fyrirmynd að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð fullbúins ökutækis

ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ
FYRIRMYND A
(til notkunar við gerðarviðurkenningu fullbúins ökutækis)
ESB-HEILDARGERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Auðkenning gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:
— ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)
— rýmkun á ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)

�

— synjun um ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)
— afturköllun á ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)

fyrir gerð fullbúins ökutækis

með tilliti til reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 eins og henni var síðast breytt með (framseldri) reglugerð (fram
kvæmdastjórnarinnar) (ESB) (nr.) (1) … /… (1) (5) (Evrópuþingsins og ráðsins) (1)
ESB-gerðarviðurkenningarnúmer: ......................................................................................................................................
Ástæða fyrir rýmkun/synjun/afturköllun (1): ......................................................................................................................
I. LIÐUR
1.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda) (18): .........................................................................................................

1.2.

Gerð (2): ................................................................................................................................................................

1.2.1.

Afbrigði, eitt eða fleiri (2): ....................................................................................................................................

1.2.2.

Útfærsla eða útfærslur (2): ....................................................................................................................................

1.2.3.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

1.3.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (3): .............................................................................................

1.4.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda fullbúins ökutækis: ......................................................................

1.4.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .............................................

1.4.2.

Nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa framleiðanda (ef einhver): ................................................................
II. LIÐUR

1.

Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ................................................................................................................

2.

Dagsetning prófunarskýrslu: .................................................................................................................................

3.

Númer prófunarskýrslu: ........................................................................................................................................
III. LIÐUR

Undirritaður vottar hér með að lýsing framleiðanda í meðfylgjandi upplýsingaskjali um þá gerð ökutækis, sem lýst er
hér að framan, er rétt, að lögbært gerðarviðurkenningaryfirvald ESB hefur valið eitt eða fleiri sýnishorn af gerðinni og
þau hafa verið lögð fram sem frumgerðir ökutækjagerðarinnar og að meðfylgjandi prófunarniðurstöður eiga við um
ökutækjagerðina.
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1.		

Fullbúna ökutækjagerðin uppfyllir/uppfyllir ekki (1) allar viðeigandi kröfur sem skráðar eru í I. viðauka við
reglugerð (ESB) nr. 167/2013.

1.1.

Takmörkun á gildi (1) (6): ......................................................................................................................................

1.2.

Veittar undanþágur (1) (7): .....................................................................................................................................

1.2.1.

Ástæður fyrir undanþágunum (1) (7): ....................................................................................................................

1.2.2.

Kröfur sem gilda í stað ofangreindra krafna (1) (7): ..............................................................................................

2.		

Gerðarviðurkenning er veitt/rýmkuð/synjað/afturkölluð (1)

2.1.		

Viðurkenningin er veitt í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og gildistími hennar takmarkast
því við dags./mán./ár (6).

Staður: .................................................................................................................................................................................
Dagsetning: .........................................................................................................................................................................
Nafn og undirskrift (eða myndræn framsetning á „útfærðri rafrænni undirskrift“ samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 1999/93/EB, þ.m.t. sannprófunargögn):
Fylgiskjöl:
Upplýsingasafn
Niðurstöður úr prófunum
Nafn/nöfn og sýnishorn af undirskrift þess eða þeirra sem hafa heimild til að skrifa undir samræmisvottorð og yfirlýsing
um stöðu viðkomandi innan fyrirtækisins.
Útfyllt sýnishorn af samræmisvottorðinu

ATH:
— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir gerðarviðurkenningu á ökutæki sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða
nýrrar hugmyndar í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 skal yfirskrift vottorðsins vera „ESBGERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ TIL BRÁÐABIRGÐA FYRIR FULLBÚIÐ ÖKUTÆKI GILDIR
EINUNGIS Á YFIRRÁÐASVÆÐI … (4)“ . Í bráðabirgðagerðarviðurkenningarvottorðinu skal einnig tilgreina þær
takmarkanir sem hafa verið settar á gildi þess í samræmi við 4. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir landsbundna gerðarvirðurkenningu fyrir litla framleiðsluröð ökutækja skv. 37. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, skal textinn „ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ“ ekki koma fram
í titlinum. Í textanum skal tilgreina eðli undanþáganna, ástæðurnar fyrir þeim og kröfur sem koma í þeirra stað skv.
2. mgr. 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.

Skýringar við 1. viðbæti
(Neðanmálsgreinamerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á ESB-heildargerðarviðurkenningarvott
orðinu)
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð. Nota má töfluna sem sýnd er í lið 2.2 í B-hluta I. viðauka við þessa
reglugerð til að auðkenna afbrigði og útfærslur.
(3) Flokkað skv. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og skal kóðinn tilgreindur, t.d. „T4.3a“ fyrir dráttarvél með lítilli
fríhæð og 40 km/klst. eða minni hámarkshönnunarhraða.
(4) Tilgreinið aðildarríkið.
(5) Tilgreinið einungis nýjustu breytinguna ef um er að ræða breytingu á einni eða fleiri greinum í reglugerð (ESB)
nr. 167/2013, samkvæmt breytingunni sem gildir um ESB-gerðarviðurkenninguna.
(6) Gildir einungis um gerðarviðurkenningu á ökutæki sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða nýrrar hugmyndar í
samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
(7) Gildir einungis um landsbundna gerðarviðurkenningu fyrir litla framleiðsluröð ökutækja skv. 37. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 167/2013.

____________

13.10.2016
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2. viðbætir

Fyrirmynd að ESB-heildargerðarviðurkenningarvottorði fyrir gerð ófullbúins ökutækis, gerð ökutækis með
fullbúnum og ófullbúnum afbrigðum, gerð ökutækis með fullbúnum afbrigðum í áföngum og ófullbúnum
afbrigðum eða gerð fullbúins ökutækis í áföngum

ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ
FYRIRMYND B
(til nota við gerðarviðurkenningu á fullbúnu eða ófullbúnu ökutæki eða gerð ökutækis með fullbúnum og ófullbúnum
afbrigðum eða með fullbúnum afbrigðum í áföngum og ófullbúnum afbrigðum
ESB-HEILDARGERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:
— ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)
— rýmkun á ESB-heildargerðarviðurkenningu ( )
1

— synjun um ESB-heildargerðarviðurkenningu (1)
— afturköllun á ESB-heildargerðarviðurkenningu ( )
1

�

— á fullbúnu ökutæki í áföngum (1)
— á ófullbúnu ökutæki (1)
— á ökutæki með fullbúnum afbrigðum og
ófullbúnum afbrigðum (1)
— á ökutæki með fullbúnum afbrigðum í
áföngum og ófullbúnum afbrigðum (1)

með tilliti til reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 eins og henni var síðast breytt með (framseldri) reglugerð (fram
kvæmdastjórnarinnar) (ESB) (nr.) (1) … /… (1) (8) (Evrópuþingsins og ráðsins) (1)
ESB-gerðarviðurkenningarnúmer(1): ..................................................................................................................................
Ástæða fyrir rýmkun/synjun/afturköllun (1): ......................................................................................................................
I. LIÐUR
1.1.

Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda) (18): ..........................................................................................................

1.2.

Gerð (2): ................................................................................................................................................................

1.2.1.

Afbrigði, eitt eða fleiri (2): ....................................................................................................................................

1.2.2.

Útfærsla eða útfærslur (2): ....................................................................................................................................

1.2.3.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

1.3.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (3): .............................................................................................

1.4.

Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda grunnökutækisins (1) (4): .............................................................
Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda fullbúna afbrigðisins (1) (4): ........................................................
Heiti fyrirtækis og heimilisfang framleiðanda fullbúna ökutækisins/afbrigðisins í áföngum (1) (4): ...................
Heiti og heimilisfang framleiðanda síðasta framleiðsluþreps ófullbúna ökutækisins (1)(4): ................................
Heiti fyrirtækis eða -fyrirtækja og heimilisfang eða heimilisföng framleiðanda eða framleiðenda allra fyrri
þrepa (1) (4): ..........................................................................................................................................................

1.4.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: .............................................

1.4.2.

Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (1): ............................................................................
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II. LIÐUR
1.

Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ................................................................................................................

2.

Dagsetning prófunarskýrslu: .................................................................................................................................

3.

Númer prófunarskýrslu: ........................................................................................................................................

III. LIÐUR
Undirritaður vottar hér með að lýsing framleiðanda í meðfylgjandi upplýsingaskjali um þá gerð ökutækis, sem lýst er
hér að framan, er rétt, að lögbært gerðarviðurkenningaryfirvald ESB hefur valið eitt eða fleiri sýnishorn af gerðinni og
þau hafa verið lögð fram sem frumgerðir ökutækjagerðarinnar og að meðfylgjandi prófunarniðurstöður eiga við um
ökutækjagerðina.
1.		

Fyrir fullbúin afbrigði

1.1.		

Fullbúin afbrigði gerðar ökutækisins uppfylla/uppfylla ekki (1) allar viðeigandi kröfur sem skráðar eru í I.
viðauka við reglugerð (ESB) nr. 167/2013.

2.		

Að því er varðar fullbúin ökutæki/afbrigði í áföngum

2.1.

Fullbúnar gerðir/afbrigði ökutækisins í áföngum uppfylla/uppfylla ekki (1) allar viðeigandi kröfur sem skráðar
eru í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 167/2013:

2.1.1.

Viðurkenningaryfirvaldið hefur sannreynt að fullbúna ökutækið/afbrigðið í áföngum uppfyllir allar viðeigandi
tæknilegar kröfur þegar þessi gerðarviðurkenning er veitt (sjá 6. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013).

3.

Að því er varðar ófullbúin ökutæki/afbrigði

3.1.

Ófullbúin gerð/afbrigði ökutækisins stenst/stenst ekki (1) tæknikröfur stjórnvaldsfyrirmæla sem talin eru upp í
töflunni í 2. lið 2. liðar (4).

4.

Gerðarviðurkenning er veitt/rýmkuð/synjað/afturkölluð (1)

4.1.

Viðurkenningin er veitt í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og gildistími hennar takmarkast
því við dags./mán./ár (6).

5.

Takmörkun á gildi (1) (6): ......................................................................................................................................

6.

Veittar undanþágur (1) (7): .....................................................................................................................................

6.1.

Ástæður fyrir undanþágunum (1) (7): ....................................................................................................................

6.2.

Kröfur sem koma í stað ofangreindra krafna (1) (7): .............................................................................................

Staður: .................................................................................................................................................................................
Dagsetning: .........................................................................................................................................................................
Nafn og undirskrift (eða myndræn framsetning á „útfærðri rafrænni undirskrift“ samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 1999/93/EB, þ.m.t. sannprófunargögn): .................................................................................................................
Fylgiskjöl:
Upplýsingasafn
Niðurstöður úr prófunum
Nafn/nöfn og sýnishorn af undirskrift þess eða þeirra sem hafa heimild til að skrifa undir samræmisvottorð og yfirlýsing
um stöðu viðkomandi innan fyrirtækisins.
Útfyllt sýnishorn af samræmisvottorðinu

13.10.2016

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ATH:
— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir gerðarviðurkenningu á ökutæki sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða
nýrrar hugmyndar í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 skal yfirskrift vottorðsins vera „ESBHEILDARSAMRÆMISVOTTORÐ TIL BRÁÐABIRGÐA, GILDIR EINUNGIS Á YFIRRÁÐASVÆÐI … (5)“
. Í bráðabirgðagerðarviðurkenningarvottorðinu skal einnig tilgreina þær takmarkanir sem hafa verið settar á gildi
þess í samræmi við 4. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
— Ef þessi fyrirmynd er notuð fyrir landsbundna gerðarvirðurkenningu fyrir litla framleiðsluröð ökutækja skv. 37. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, skal textinn „ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ“ ekki koma fram
í titlinum. Í textanum skal tilgreina eðli undanþáganna, ástæðurnar fyrir þeim og kröfur sem koma í þeirra stað skv.
2. mgr. 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
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2. liður
Þessi ESB-gerðarviðurkenning varðar ófullbúin og fullbúin ökutæki í áföngum, afbrigði eða útfærslur.
1.

Viðurkenningar ökutækja á fyrra þrepi eða fyrri þrepum.

Þrep

ESB-gerðarviðurkenningarnúmer

Dags:

Gildir um (eftir því sem
við á)

Afbrigði eða útfærslur sem
eru fullbúin eða fullbúin
í áföngum (eftir því sem
við á) (9)

1
(grunnökutæki)
2

2.

Skrá yfir kröfur sem eiga við um viðurkenndu, ófullbúnu ökutækjagerðina, afbrigðið eða útgáfuna (eftir því sem við
á með hliðsjón af gildissviði og síðustu breytingum á stjórnvaldsfyrirmælum, sem talin eru upp hér að eftir) (10).
Liður

Viðfangsefni

Tilvísun í
stjórnvaldsfyrirmæli

Eins og þeim var
breytt með og/eða á
framkvæmdarstigi

Gildir um afbrigði eða,
ef þörf krefur, útfærslu

Skýringar við 2. viðbæti
(Neðanmálsgreinamerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á ESB-heildargerðarviðurkenningarvott
orðinu)
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð. Nota má töfluna sem sýnd er í lið 2.2 í B-hluta I. viðauka við þessa
reglugerð til að auðkenna afbrigði og útfærslur.
(3) Flokkað skv. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og skal kóðinn tilgreindur, t.d. „T4.3a“ fyrir dráttarvél með lítilli
fríhæð og 40 km/klst. eða minni hámarkshönnunarhraða.
(4) Sjá 2. lið.
(5) Tilgreinið aðildarríkið.
(6) Gildir einungis um gerðarviðurkenningu á ökutæki sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða nýrrar hugmyndar í
samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
(7) Gildir einungis um gerðarviðurkenningu fyrir litla, landsbundna framleiðsluröð ökutækja skv. 37. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 167/2013.
(8) Tilgreinið einungis nýjustu breytinguna ef um er að ræða breytingu á einni eða fleiri greinum í reglugerð (ESB) nr.
167/2013, samkvæmt breytingunni sem gildir um ESB-gerðarviðurkenninguna.
(9) Þegar eitt eða fleiri ófullbúin afbrigði eða útfærslur (eins og við á) eru inni í viðurkenningunni skal skrá þau afbrigði
eða útfærslur (eins og við á) sem eru fullbúin eða fullbúin í áföngum.
(10) Skráið einungis viðfangsefni sem um getur í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 167/2013 sem hafa fengið
viðurkenningu samkvæmt tilskipun 97/68/EB eða reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu
sem um getur í 49. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 (UNECE viðurkenningar) eða byggjast á fullgerðum
prófunarskýrslum sem eru gefnar út á grunni staðlaðra reglna OECD í stað prófunarskýrslna sem eru gerðar
samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 167/2013 og framseldum gerðum og framkvæmdargerðum sem eru samþykktar
samkvæmt þeirri reglugerð.

__________

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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3. viðbætir
Fyrirmynd að viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið
Viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið
Skrá yfir stjórnvaldsfyrirmæli sem gerð ökutækis samræmist
Skráið einungis ef um er að ræða gerðarviðurkenningu í samræmi við 6. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.

Liður

Viðfangsefni

Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

KRÖFUR UM NOTKUNARÖRYGGI FYRIR ÖKUTÆKI
1

Heilleiki burðarvirkis ökutækis

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, II. viðauki

2

Hámarkshönnunarhraði, hraðatak
markari og hraðatakmörkunarbúnaður

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, III. viðauki

3

Stýrisbúnaður
dráttarvélar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, IV. viðauki

4

Stýrisbúnaður

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, V. viðauki

5

Hraðamælar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, VI. viðauki

6

Sjónsvið og framrúðuþurrkur

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, VII. viðauki

7

Rúður

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, VIII. viðauki

8

Baksýnisspeglar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, IX. viðauki

9

Upplýsingakerfi fyrir ökumenn

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, X. viðauki

10

Lýsing,
ljósgjafar

11

Ljósabúnaður

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XII. viðauki

12

Varnir ökumanns og farþega í öku
tækjum, þ.m.t. innréttingar, höfuð
púðar, sætisbelti og dyr á ökutækjum

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XIII. viðauki

13

Ytra borð ökutækis og fylgihlutir

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XIV. viðauki

14

Rafsegulsamhæfi

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XV. viðauki

15

Hljóðmerkjabúnaður

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XVI. viðauki

fyrir

hraðskreiðar

ljósmerkjabúnaður

og

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XI. viðauki

Eins og þeim
var breytt með
og/eða á fram
kvæmdarstig

Gildir um
útfærslur
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Liður

Viðfangsefni

Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

16

Hitakerfi

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XVII. viðauki

17

Búnaður til að koma í veg fyrir notkun
án leyfis

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XVIII. viðauki

18

Skráningarmerki

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XIX. viðauki

19

Lögboðnar merkiplötur og merkingar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XX. viðauki

20

Mál og massi eftirvagns

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXI. viðauki

21

Hámarksmassi með hleðslu

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXII. viðauki

22

Þyngdarklossar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXIII. viðauki

23

Öryggi rafkerfa

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXIV. viðauki

24

Eldsneytisgeymar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXV. viðauki

25

Hlífðarvirki að aftan

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXVI. viðauki

26

Hliðarvörn

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXVII. viðauki

27

Hleðslupallar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXVIII. viðauki

28

Dráttarbúnaður

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXIX. viðauki

29

Hjólbarðar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXX. viðauki

30

Hjól- og aurhlífabúnaður

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXXI. viðauki

31

Bakkgír

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXXII. viðauki

32

Skriðbelti

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXXIII. viðauki

33

Véltengi

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/208, XXXIV. viðauki

Eins og þeim
var breytt með
og/eða á fram
kvæmdarstig

13.10.2016

Gildir um
útfærslur

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Liður

Viðfangsefni

Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

KRÖFUR UM HEMLUN ÖKUTÆKJA
34

Smíði og ísetning hemlabúnaðar og
hemlatengja fyrir eftirvagna

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, I. viðauki

35

Prófanir og afköst hemlakerfa og
hemlatengja fyrir eftirvagna og
ökutækja sem eru búin þeim

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, II. viðauki

36

Mæling á viðbragðstíma

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, III. viðauki

37

Orkugjafar og orkugeymslubúnaður
hemlakerfa og hemlatengja fyrir
eftirvagna og ökutækja sem eru búin
þeim

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, IV. viðauki

38

Gormhemlar og ökutæki búin þeim

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, V. viðauki

39

Stöðuhemlakerfi búin
læsibúnaði hemlastrokka

vélrænum

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, VI. viðauki

40

Kröfur sem koma í stað krafna um
prófanir ökutækja sem ekki er krafist
í lögum að fari í gegnum prófanir af
gerð I, gerð II eða gerð III,

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, VII. viðauki

41

Prófanir ýtihemlakerfa, hemlabúnaðar
og hemlatengja fyrir eftirvagna og
ökutækja sem eru búin þeim, að því er
varðar hemlun

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, VIII. viðauki

42

Ökutæki með vökvaþrýstidrif og
hemlabúnaður þeirra og hemlakerfi

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, IX. viðauki

43

Öryggisþættir fyrir flókin rafræn
stjórnkerfi ökutækja

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, X. viðauki

44

Prófunarferli fyrir læsivarin hemla
kerfi og ökutæki búin þeim

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, XI. viðauki

45

Rafeindastýrð hemlakerfi ökutækja
með loftknúin aksturshemlakerfi eða
ökutækja með gagnasamskipti gegn
um pinna 6 og 7 í tengi sem sam
ræm
ist ISO-staðli 7638 og ökutæki
sem eru búin slíkum rafeindastýrðum
hemlakerfum

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, XII. viðauki

46

Vökvatengi með einni leiðslu og
ökutæki sem eru búin þeim

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/68, XIII. viðauki

Eins og þeim
var breytt með
og/eða á fram
kvæmdarstig

Nr. 57/299

Gildir um
útfærslur

Nr. 57/300

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Liður

Viðfangsefni

Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

Eins og þeim
var breytt með
og/eða á fram
kvæmdarstig

SMÍÐI ÖKUTÆKIS OG ALMENNAR GERÐARVIÐURKENNINGARKRÖFUR
47

Fyrirkomulag að því er varðar
gerðarviðurkenningaraðferðir, þ.m.t.
kröfur varðandi sýndarprófun

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, III. viðauki

48

Fyrirkomulag að því er varðar fram
leiðslusamræmi

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, IV. viðauki

49

Aðgangur að upplýsingum um við
gerðir og viðhald

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, V. viðauki

50

Veltivarnarbúnaður (hreyfiprófun)

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, VI. viðauki

51

Veltivarnarbúnaður (beltadráttarvélar)

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, VII. viðauki

52

Veltivarnarbúnaður (kyrrstöðuprófun)

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, VIII. viðauki

53

Veltivarnarbúnaður (veltivarnarbún
aður settur upp framan á dráttarvélum
með lítilli sporvídd)

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, IX. viðauki

54

Veltivarnarbúnaður (veltivarnarbún
aður settur upp aftan á dráttarvélum
með lítilli sporvídd)

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, X. viðauki

55

Fallvarnargrindur

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XI. viðauki

56

Farþegasæti

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XII. viðauki

57

Hávaðastig sem ökumaður verður
fyrir

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XIII. viðauki

58

Ökumannssæti

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XIV. viðauki

59

Athafnarými og
ökumannssæti

60

Aflúttök

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XVI. viðauki

61

Vörn aflrásaríhluta

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XVII. viðauki

aðgangur

að

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XV. viðauki

13.10.2016

Gildir um
útfærslur

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Liður

Viðfangsefni

Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

62

Festingar fyrir öryggisbelti

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XVIII. viðauki

63

Öryggisbelti

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XIX. viðauki

64

Vörn gegn hlutum sem smjúga í gegn

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XX. viðauki

65

Útblásturskerfi

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XXI. viðauki

66

Notendahandbók

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XXII. viðauki

67

Stjórntæki, þ.m.t. öryggi og áreiðan
leiki stjórnbúnaðar og neyðarhemla
búnaðar og sjálfvirks hemlabúnaðar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XXIII. viðauki

68

Varnir gegn hættum af völdum ann
arrar vélrænnar hættu

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XXIV. viðauki

69

Hlífar og varnarbúnaður

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XXV. viðauki

70

Upplýsingar, viðvaranir og merkingar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XXVI. viðauki

71

Smíðaefni og vörur

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XXVII. viðauki

72

Rafgeymar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XXVIII. viðauki

73

Vörn gegn hættulegum efnum

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XXIX. viðauki

74

Staðlar um frammistöðu og mat á
tækniþjónustu

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
1322/2014, XXX. viðauki

KRÖFUR UM VISTVÆNLEIKA OG AFKÖST KNÚNINGSEININGAR
75

ESB-gerðarviðurkenning fyrir gerð
hreyfils eða hóps hreyfla fyrir gerð
ökutækis til notkunar í landbúnaði og
skógrækt, sem aðskilin tæknieining að
því er varðar þau mengunarefni sem
losna

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/96, I. viðauki

Eins og þeim
var breytt með
og/eða á fram
kvæmdarstig

Nr. 57/301

Gildir um
útfærslur

Nr. 57/302

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Liður

Viðfangsefni

Tilvísun í stjórnvaldsfyrirmæli

76

ESB-gerðarviðurkenning fyrir gerð
ökutækis til notkunar í landbúnaði
og skógrækt sem er búin tiltekinni
gerð hreyfils eða hreyflahóps, að því
er varðar þau mengunarefni sem losna

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/96, II. viðauki

77

Ytri hljóðmengun

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB)
2015/96, III. viðauki

Eins og þeim
var breytt með
og/eða á fram
kvæmdarstig

13.10.2016

Gildir um
útfærslur

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4. viðbætir

Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir kerfi í ökutæki

ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

FYRIRMYND C

(til notkunar við gerðarviðurkenningu kerfis í ökutæki)

ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ

Stimpill gerðarviðurkenningaryfirvalds

Tilkynning um:
—
—
—
—

ESB-gerðarviðurkenningu (1)
rýmkun ESB-gerðarviðurkenningar (1)
synjun ESB-gerðarviðurkenningar (1)
afturköllun ESB-gerðarviðurkenningar (1)

�

á gerð kerfis/gerð ökutækis með tilliti til kerfis
(1) (0)

með tilliti til … viðauka (7) … við framselda(-r) reglugerð(-ir) framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) (1) …/…, (og …
viðauka (7) við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) (1) …/…) (1) eins og henni eða þeim var síðast
breytt með (framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar) (1) eða (reglugerð (Evrópuþingsins og ráðsins) (1) (ESB)
(nr.) (1) …/… (1) (6)
ESB-gerðarviðurkenningarnúmer (1): .................................................................................................................................
Ástæða fyrir rýmkun/synjun/afturköllun (1): ......................................................................................................................

I. LIÐUR
2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ...........................................................................................................

2.2.

Gerð: .....................................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.3.

Heiti og heimilisfang framleiðanda: .....................................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar- eða framleiðsluverksmiðja: .............................................

2.3.2.

Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (1): ............................................................................

2.4.

Ætlað í hvaða ökutæki (8):

2.4.1.

Gerð (2): ................................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (2): ....................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (2): ....................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (3): .............................................................................................

II. LIÐUR
1.

Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ................................................................................................................

2.

Dagsetning prófunarskýrslu: .................................................................................................................................

3.

Númer prófunarskýrslu: ........................................................................................................................................

Nr. 57/303

Nr. 57/304

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

III. LIÐUR
Undirritaður vottar hér með að lýsing framleiðanda í meðfylgjandi upplýsingaskjali um gerð kerfis/gerð ökutækis með
tilliti til kerfis (1) (0), sem lýst er hér að framan, er rétt, að lögbært gerðarviðurkenningaryfirvald ESB hefur valið eitt eða
fleiri dæmigerð sýnishorn og þau hafa verið lögð fram sem frumgerð eða frumgerðir gerðar (0) … og að meðfylgjandi
prófunarniðurstöður eiga við um gerðina (0) ......................................................................................................................
1.

Sú gerð kerfis/gerð ökutækis með tilliti til kerfis (1) (0) og íhlutur eða íhlutir og/eða aðskilin tæknieining
eða -einingar sem eru uppsett í ökutækinu eða ökutækjunum (9) uppfylla/uppfylla ekki (1) tæknilegar kröfur
viðeigandi stjórnvaldsfyrirmæla.

2.

Gerðarviðurkenning er veitt/rýmkuð/synjað/afturkölluð (1)

2.1.

Viðurkenningin er veitt í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og gildistími hennar takmarkast
því við dags./mán./ár (6).

3.

Takmörkun á gildi (1) (6): ......................................................................................................................................

Staður: .................................................................................................................................................................................
Dagsetning: .........................................................................................................................................................................
Nafn og undirskrift (eða myndræn framsetning á „útfærðri rafrænni undirskrift“ samkvæmt tilskipun 99/93/EB, þ.m.t.
sannprófunargögn): .............................................................................................................................................................

Fylgiskjöl:
Upplýsingasafn
Prófunarskýrsla

ATH:
Ef þessi fyrirmynd er notuð til gerðarviðurkenningar á kerfi sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða nýrrar
hugmyndar í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 skal yfirskrift vottorðsins vera „ESBGERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ TIL BRÁÐABIRGÐA, GILDIR EINUNGIS Á YFIRRÁÐASVÆÐI …
(4)“ og í bráðabirgðagerðarviðurkenningarvottorðinu skal einnig tilgreina þær takmarkanir sem hafa verið settar á gildi
þess í samræmi við 4. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.

ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ
2. liður
Þessi ESB-gerðarviðurkenning varðar gerð kerfis/gerð ökutækis með tilliti til kerfis (1) (0).
Íhlutur eða íhlutir og/eða aðskilin tæknieining eða -einingar sem ætlunin er að setja upp í viðkomandi gerð ökutækis (8)
til að uppfylla gerðarviðurkenningu kerfisins:
Íhlutur/aðskilin tæknieining (10)

Alstafur (10)

Gerðarviðurkenningarnúmer

Skýringar við 4. viðbæti
(Neðanmálsgreinarmerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á ESB-gerðarviðurkenningarvottorðinu fyrir
kerfi í ökutækjum)
(0) Tilgreinið kerfið, íhlutinn eða aðskildu tæknieininguna samkvæmt fyrsta dálki í töflu 6-1 í IV. viðauka við þessa
reglugerð (t.d. ísetning hreyfils/hreyflahóps)
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð. Nota má töfluna sem sýnd er í lið 2.2 í B-hluta I. viðauka við þessa
reglugerð til að auðkenna afbrigði og útfærslur.

13.10.2016

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(3) Flokkað skv. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og skal kóðinn tilgreindur, t.d. „T4.3a“ fyrir dráttarvél með lítilli
fríhæð og 40 km/klst. eða minni hámarkshönnunarhraða.
(4) Tilgreinið aðildarríkið.
(5) Gildir einungis um gerðarviðurkenningu á kerfi sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða nýrrar hugmyndar í
samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
(6) Tilgreinið nýjustu breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt breytingunni sem gildir
um ESB-gerðarviðurkenninguna.
(7) Rómverskur tölustafur viðeigandi viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar eða fleiri en einn
rómverskur tölustafur viðeigandi viðauka við sömu framseldu reglugerð framkvæmdastjórnarinnar.
(8) Gefið þessar upplýsingar fyrir hverja gerð ökutækis.
(9) Sjá 2. lið.
(10) Í samræmi við töflu 6-1 í VI. viðauka við þessa reglugerð.

__________

Nr. 57/305

Nr. 57/306

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

5. viðbætir

Fyrirmynd að ESB-gerðarviðurkenningarvottorði fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut

ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ
FYRIRMYND D
(notist við gerðarviðurkenningu á íhlutum/aðskildum tæknieiningum
ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ
Stimpill gerðarviðurkenningaryfirvalds
Tilkynning um:
—
—
—
—

ESB-gerðarviðurkenningu (1)
rýmkun ESB-gerðarviðurkenningar (1)
synjun ESB-gerðarviðurkenningar (1)
afturköllun ESB-gerðarviðurkenningar (1)

�

vegna gerðar íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (1)

með tilliti til … viðauka … (5) við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) (1) …/…, (og … viðauka
(5) við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) (1) …/…) (1) eins og henni eða þeim var síðast breytt
með (framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar) (1) eða (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins) (1) (ESB) …/…
(1)(6)
ESB-gerðarviðurkenningarnúmer (1): .................................................................................................................................
Ástæða fyrir rýmkun/synjun/afturköllun (1): ......................................................................................................................

I. LIÐUR
2.1.

Tegund(-ir) (viðskiptaheiti framleiðanda): ...........................................................................................................

2.2.

Gerð: .....................................................................................................................................................................

2.2.1.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.3.

Heiti og heimilisfang framleiðanda: .....................................................................................................................

2.3.1.

Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningar- eða framleiðsluverksmiðja: .............................................

2.3.2.

Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (1): ............................................................................

2.4.

Ef um er að ræða aðskilda tæknieiningu: ökutæki sem hún er ætluð í (6):

2.4.1.

Gerð (2) .................................................................................................................................................................

2.4.2.

Afbrigði, eitt eða fleiri (2): ....................................................................................................................................

2.4.3.

Útfærsla eða útfærslur (2): ....................................................................................................................................

2.4.4.

Verslunarheiti (ef til er(u)): ...................................................................................................................................

2.4.5.

Flokkur, undirflokkur og hraðastuðull ökutækis (3): .............................................................................................

2.6.

Staðsetning og aðferð við að festa gerðarviðurkenningarmerkið á: .....................................................................

II. LIÐUR
1.

Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ................................................................................................................

2.

Dagsetning prófunarskýrslu: .................................................................................................................................

3.

Númer prófunarskýrslu: ........................................................................................................................................
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III. LIÐUR
Undirritaður vottar hér með að lýsing framleiðanda í meðfylgjandi upplýsingaskjali um gerð íhlutar/aðskilinnar
tæknieiningar (1) (0), sem lýst er hér að framan, er rétt, að lögbært gerðarviðurkenningaryfirvald ESB hefur valið eitt eða
fleiri dæmigerð sýnishorn og þau hafa verið lögð fram sem frumgerð eða frumgerðir gerðar (0) … og að meðfylgjandi
prófunarniðurstöður eiga við um gerðina (0) ......................................................................................................................
1.		

Gerð íhlutar/aðskilinnar tæknieiningar (1) (0) uppfyllir/uppfyllir ekki (1) tæknilegar kröfur viðeigandi
stjórnvaldsfyrirmæla.

2.		

Gerðarviðurkenning er veitt/rýmkuð/synjað/afturkölluð (1)

2.1.

Viðurkenningin er veitt í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 og gildistími hennar takmarkast
því við dags./mán./ár (4).

3.

Takmörkun á gildi (1) (4): ......................................................................................................................................

Staður: .................................................................................................................................................................................
Dagsetning: .........................................................................................................................................................................
Nafn og undirskrift (eða myndræn framsetning á „útfærðri rafrænni undirskrift“ samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 1999/93/EB, þ.m.t. sannprófunargögn): .................................................................................................................
Fylgiskjöl:
Upplýsingasafn
Prófunarskýrsla
ATH:
Ef þessi fyrirmynd er notuð til gerðarviðurkenningar á íhlut eða aðskilinni tæknieiningu sem undanþágu vegna nýrrar
tækni eða nýrrar hugmyndar í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 skal yfirskrift vottorðsins vera „ESBGERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ TIL BRÁÐABIRGÐA, GILDIR EINUNGIS Á YFIRRÁÐASVÆÐI …
(3)“ og í bráðabirgðagerðarviðurkenningarvottorðinu skal einnig tilgreina þær takmarkanir sem hafa verið settar á gildi
þess í samræmi við 4. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
Skýringar við 5. viðbæti
(Neðanmálsgreinarmerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á ESB-gerðarviðurkenningarvottorðinu fyrir
aðskilda tæknieiningu eða íhlut)
(0) Tilgreinið íhlutinn/aðskildu tæknieininguna samkvæmt fyrsta dálki í töflu 6-1 í IV. viðauka við þessa reglugerð (t.d.
veltivarnarbúnaður (hreyfiprófun)).
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð. Nota má töfluna sem sýnd er í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka við þessa
reglugerð til að auðkenna afbrigði og útfærslur.
(3) Tilgreinið aðildarríkið.
(4) Gildir einungis um gerðarviðurkenningu á íhlut eða tæknilegri einingu sem undanþágu vegna nýrrar tækni eða
nýrrar hugmyndar í samræmi við 35. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013.
(5) Rómverskur tölustafur viðeigandi viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar eða fleiri en einn
rómverskur tölustafur viðeigandi viðauka við sömu framseldu reglugerð framkvæmdastjórnarinnar.
(6) Gefið þessar upplýsingar fyrir hverja gerð ökutækis.

___________
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6. viðbætir

Fyrirmynd að viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorð fyrir aðskilda tæknieiningu eða íhlut

Viðbót við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið
VIÐBÓT VIÐ ESB-GERÐARVIÐURKENNINGARVOTTORÐ MEÐ GERÐARVIÐURKENNINGARNÚMERI
1.

Takmörkun á notkun (0)(1) ................................................................ (2): ....................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2.

Sérstök skilyrði fyrir uppsetningu á (0)(1) ....................................................... (2): ......................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3.

Athugasemdir (0): .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Skýringar við 6. viðbæti
(Neðanmálsgreinamerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram í viðbætinum við ESB-gerðarviðurkenn
ingarvottorðið)
(0) Strikið yfir ef það á ekki við.
(1) Tilgreinið íhlutinn eða aðskildu tæknieininguna samkvæmt fyrsta dálki í töflu 6-1 í IV. viðauka við þessa reglugerð
(t.d. veltivarnarbúnaður (hreyfiprófun)).
(2) Í samræmi við 4. mgr. 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2012 skal tilgreina takmarkanir á notkun og sérstök skilyrði
fyrir uppsetningu á íhlutnum/aðskildu tæknieiningunni.
____________
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VI. VIÐAUKI

Númerakerfi fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð

1.

Raða skal ESB-gerðarviðurkenningarvottorðum í númeraröð í samræmi við aðferðina sem sett er fram í þessum
viðauka.

2.

ESB-gerðarviðurkenningarnúmerið skal samanstanda af fjórum liðum fyrir heildargerðarviðurkenningar og
fimm liðum fyrir gerðarviðurkenningar á kerfum, íhlutum og aðskildum tæknieiningum eins og nánar er rakið
hér á eftir. Í öllum tilvikum skal aðskilja liðina með stjörnu („*“).

2.1.

1. liður: Lágstafurinn ,,e“, og þar á eftir komi auðkennisnúmer aðildarríkisins sem veitti ESBgerðarviðurkenninguna, sem nær til allra gerðarviðurkenningarnúmera.
1

Þýskaland

19

Rúmenía

2

Frakkland

20

Pólland

3

Ítalía

21

Portúgal

4

Holland

23

Grikkland

5

Svíþjóð

24

Írland

6

Belgía

25

Króatía

7

Ungverjaland

26

Slóvenía

8

Tékkland

27

Slóvakía

9

Spánn

29

Eistland

11

Bretland

32

Lettland

12

Austurríki

34

Búlgaría

13

Lúxemborg

36

Litháen

17

Finnland

49

Kýpur

18

Danmörk

50

Malta

2.2.

2. liður: Númer viðeigandi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins eða framseldrar reglugerðar framkvæmda
stjórnarinnar.

2.2.1.

Ef um er að ræða ESB-heildargerðarviðurkenningu skal tilgreina „167/2013“,

2.2.2.

Ef um er að ræða heildargerðarviðurkenningu fyrir litla landsbundna framleiðsluröð í samræmi við 37. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 167/2013 skulu hástafirnir NKS standa á undan „167/2013“,

2.2.3.

Ef um er að ræða kerfi, íhlut eða aðskilda tæknieiningu skal tilgreina samsvarandi framselda reglugerð fram
kvæmdastjórnarinnar um viðbætur við reglugerð (ESB) nr. 167/2013: Tilgreina skal „2015/208“, „2015/68“,
„1322/2014“ eða „2015/96“.

2.3.

3. liður: nýjasta framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar um breytingar (t.d. „RRR/2016“) og því
næst auðkenniskóði kerfisins, íhlutarins eða aðskildu tæknieiningarinnar, framkvæmdarstig og/eða flokkur
búnaðarins sem gildir um gerðarviðurkenninguna samkvæmt töflu 6-1.

2.3.1.

— Ef um er að ræða ESB-heildargerðarviðurkenningu skal sleppa lið 3,

2.3.2.

Ef um er að ræða ESB-gerðarviðurkenningu á kerfi, íhlut eða aðskilinni tæknieiningu skal tilgreina númer
nýjustu framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar og því næst alstaf, eins og sýnt er í töflu 6-1, til að
auðkenna með skýrum hætti gerð kerfis, íhlutar eða aðskildrar tæknieiningar.
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2.4.

4. liður: Raðtala fyrir gerðarviðurkenningarvottorð.
— Fjögurra stafa raðtala með núllum fremst (eftir því sem við á) sem er grunnviðurkenningarnúmerið.
Raðtalan skal vera fimm tölustafa og röðin hefst á „00001“.

2.5.

5. liður: Raðtala sem sýnir númer rýmkunar gerðarviðurkenningarinnar:
— tveggja tölustafa raðtala fyrir hvert útgefið gerðarviðurkenningarnúmer, með núllum fremst, eftir því sem
við á, og skal röðin hefjast á „00“.

3.

Einungis má sleppa 5. lið á lögboðnum merkiplötum ökutækisins.

4.

Uppsetning gerðarviðurkenningarnúmera (með gerviraðtölum og gervinúmeri á framseldri reglugerð fram
kvæmdastjórnarinnar til breytinga („RRR/2016“) til skýringar)
Dæmi um gerðarviðurkenningu íhlutar fyrir hjólbarða, sem ekki hefur verið rýmkuð og er útgefin í Frakklandi:
— e2*2015/208*2015/208M*00003*00
— e2

= Frakkland (1. liður)

— 2015/208

= Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208 (2. liður)

— 2015/208M

= endurtakið framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/208
til að sýna að henni hafi ekki verið breytt og bókstafinn „M“ til að sýna að
um hjólbarða sé að ræða (3. liður)

— 00003

= raðtala gerðarviðurkenningar (4. liður)

— 00

= rýmkunarnúmer (5. liður)

Dæmi um gerðarviðurkenningu á kerfi í ökutækjum fyrir ísetningu hreyfils/hóps hreyfla, breytt með annarri
framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar RRR/2016, sem hefur verið rýmkuð tvisvar og er útgefin í
Búlgaríu:
— e34*2015/96*RRR/2016A*00403*02
— e34

= Búlgaría (1. liður)

— 2015/96

= Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/96 (2. liður)

— RRR/2016A

= til breytingar á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar númer
(RRR/2016) og bókstafurinn „A“ til að gefa til kynna að um sé að ræða
ísetningu á hreyfli/hópi hreyfla (3. liður)

— 00403

= raðtala gerðarviðurkenningar (4. liður)

— 02

= rýmkunarnúmer (5. liður)

Dæmi um landsbundna heildargerðarviðurkenningu fyrir litla framleiðsluröð sem hefur verið rýmkuð einu
sinni, er útgefin í Austurríki og veitt í samræmi við 42. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013:
— e12*NKS167/2013*00001*01
— e12

= Austurríki (1. liður)

— NKS167/2013

= Reglugerð (ESB) nr. 167/2013 og þar á undan nefnari litlu landsbundnu
framleiðsluraðarinnar (2. liður)

— 00001

= raðtala gerðarviðurkenningar (4. liður)

— 01

= rýmkunarnúmer (5. liður)

Dæmi um heildargerðarviðurkenningarnúmer sem hefur verið rýmkað fimm sinnum og er gefið út í Hollandi:
— e4*167/2013*10690*05
— e4

= Holland (1. liður) 167/2013 reglugerð (ESB) nr. 167/2013 (liður 2)

— 167/2013

= Reglugerð (ESB) nr. 167/2013 (2. liður)

— 10690

= raðtala gerðarviðurkenningar (4. liður)

— 05

= rýmkunarnúmer (5. liður)
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Tafla 6-1
Kerfisbinding á númerakerfi fyrir ESB-gerðarviðurkenningarvottorð fyrir kerfi, íhluti og aðskildar tæknieiningar
SKRÁ I — Kröfur um vistvænleika og afköst knúningseiningar
Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB)

Alstafur

Kerfi: uppsetning hreyfils/hóps hreyfla

2015/96

A

Kerfi: ytra hljóðstig

2015/96

B

Íhlutur/aðskilin tæknieining: hreyfill/hópur hreyfla

2015/96

C

Kerfi eða íhlutur/aðskilin tæknieining

SKRÁ II — Kröfur um notkunaröryggi ökutækis
Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB)

Alstafur

Kerfi: upplýsingar fyrir ökumann

2015/208

D

Kerfi: uppsetning ljósa- og ljósmerkjabúnaðar

2015/208

E

Kerfi: rafsegulsamhæfi

2015/208

F

Kerfi: uppsetning hljóðmerkjabúnaðar

2015/208

G

Kerfi: uppsetning baksýnisspegla

2015/208

H

Kerfi: uppsetning skriðbeltaundirvagns

2015/208

I

Aðskilin tæknieining: rafsegulsamhæfi rafmagns- eða rafeinda
undireininga

2015/208

J

Íhlutur/aðskilin tæknieining: þyngdarklossar

2015/208

K

Íhlutur/aðskilin tæknieining: hlífðarvirki á hliðum og/eða að aftan

2015/208

L

Íhlutur: hjólbarði

2015/208

M

Íhlutur/aðskilin tæknieining: véltengi (hreyfiprófunaraðferð)

2015/208

ND

Íhlutur/aðskilin tæknieining: véltengi (kyrrstöðuprófunaraðferð)

2015/208

NS

Kerfi eða íhlutur/aðskilin tæknieining

SKRÁ III — Kröfur um hemlun ökutækis
Kerfi eða íhlutur/aðskilin tæknieining

Kerfi: hemlar

Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB)

Alstafur

2015/68

P
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SKRÁ IV — Smíði ökutækis og almennar gerðarviðurkenningarkröfur
Framseld reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar
(ESB) nr.

Alstafur

Kerfi: váhrif sem ökumaður verður fyrir vegna hávaðastigs

1322/2014

R

Kerfi: festingar fyrir öryggisbelti

1322/2014

S

Kerfi: vörn gegn hættulegum efnum

1322/2014

T

Aðskilin tæknieining: veltivarnarbúnaður (hreyfiprófun)

1322/2014

U1

Aðskilin tæknieining: veltivarnarbúnaður (beltadráttarvélar)

1322/2014

U2

Aðskilin tæknieining: veltivarnarbúnaður (kyrrstöðuprófun)

1322/2014

U3

Aðskilin tæknieining: veltivarnarbúnaður (settur upp framan á
dráttarvélum með lítilli sporvídd, kyrrstöðuprófun)

1322/2014

U4S

Aðskilin tæknieining: veltivarnarbúnaður (settur upp framan á
dráttarvélum með lítilli sporvídd, hreyfiprófun)

1322/2014

U4D

Aðskilin tæknieining: veltivarnarbúnaður (settur upp aftan á
dráttarvélum með lítilli sporvídd, kyrrstöðuprófun)

1322/2014

U5S

Aðskilin tæknieining: veltivarnarbúnaður (settur upp aftan á
dráttarvélum með lítilli sporvídd, hreyfiprófun)

1322/2014

U5D

Aðskilin tæknieining: fallvarnargrind

1322/2014

V

Íhlutur/aðskilin tæknieining: ökumannssæti (Gerð A — flokkur I)

1322/2014

W1

Íhlutur/aðskilin tæknieining: ökumannssæti (Gerð A — flokkur II)

1322/2014

W2

Íhlutur/aðskilin tæknieining: ökumannssæti (Gerð A — flokkur
III)

1322/2014

W3

Íhlutur/aðskilin tæknieining: ökumannssæti (Gerð B)

1322/2014

W4

Íhlutur/aðskilin tæknieining: öryggisbelti

1322/2014

X

Aðskilin tæknieining: vörn gegn hlutum sem smjúga í gegn

1322/2014

Y

Kerfi eða íhlutur/aðskilin tæknieining

__________
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VII. VIÐAUKI
Sniðmát fyrir blað með niðurstöðum úr prófunum
1.

Almennar kröfur

1.1.

Gerðarviðurkenningaryfirvaldið skal, í samræmi við 3. mgr. 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, leggja fram
blaðið með niðurstöðunum úr prófununum og festa það við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið, og skal það
vera á því formi sem mælt er fyrir um í 1. viðbæti við þennan viðauka.

1.2.

Í hverju tilviki skal ljóst af upplýsingunum um hvaða afbrigði og útfærslu þær gilda. Ekki mega vera fleiri en
ein niðurstaða fyrir hverja útfærslu. Hins vegar er leyfilegt að steypa saman nokkrum niðurstöðum fyrir hverja
útfærslu þar sem versta tilvikið er gefið til kynna. Í síðara tilvikinu skal standa í athugasemd að í þeim liðum, sem
merktir eru með (*), séu einungis tilgreindar niðurstöður í verstu tilvikum.

___________
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1. viðbætir
Fyrirmynd að blaði með niðurstöðum úr prófunum
ESB-BLAÐ MEÐ NIÐURSTÖÐUM ÚR PRÓFUNUM
FYRIRMYND
Snið: A4 (210 × 297 mm)
NIÐURSTÖÐUR PRÓFANA
(skal útfyllt af ESB-gerðarviðurkenningaryfirvaldinu og fest við ESB-gerðarviðurkenningarvottorðið)
1.

Niðurstöður hljóðstigsprófunar (ytri):
Mælt í samræmi við III. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/96 eins og
henni var síðast breytt með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) … /… (1) (3)
Afbrigði/útfærsla:

2.

…

…

…

Í akstri:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Í kyrrstöðu:

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

Snúningshraði hreyfils:

… mín

… mín

… mín–1

–1

–1

Niðurstöður prófana á losun með útblæstri
Mælt í samræmi við:
— I. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/96 eins og henni var síðast breytt
með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) … /… (1) (3): já/nei (1),
— XII. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/68/EB eins og henni var síðast breytt með tilskipun
(framkvæmdastjórnarinnar) (1) nr. … /…/ESB (1) (4): já/nei (1),
— Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 595/2009 eins og henni var síðast breytt með (framseldri
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar) (1) eða (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins) (1) (ESB) nr. (1) … /… (1)
(5): já/nei (1) eða
— 4. viðauka B við reglugerð efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð breytinga nr. 04
(Stjtíð. ESB L 88, 22.3.2014, bls.1): já/nei (1).

2.1. Lokaniðurstöður úr NRSC/ESC/WHSC-prófun (þ.m.t. spillistuðull):
Afbrigði/útfærsla

…

…

…

Þrep

…

…

…

CO

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

HC

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

NOx (6)

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

HC+NOx

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

PM

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

CO2

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh
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2.2. Lokaniðurstöður úr NRSC/ESC/WHSC-prófun (1) (þ.m.t. spillistuðull og vegið meðaltal úr svipulum
prófunarlotum með heitræsingu og kaldræsingu (2):

Afbrigði/útfærsla

…

…

…

Þrep

…

…

…

CO

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

HC

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

NOx

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

NMHC

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

CH4

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

PM

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

CO í heitri NRTC-lotu

…… g/kWh

…… g/kWh

…… g/kWh

Vinna í heitri NRTC-lotu

…… kWh

…… kWh

…… kWh

Vinna í lotu fyrir heitræsingu án endurnýjunar …… kWh

…… kWh

…… kWh

2

3.

Hljóðstig sem ökumaður skynjar

Mælt í samræmi við XIII. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1322/2014 eins og
henni var síðast breytt með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) … /… (1) (3)

Afbrigði/útfærsla
Hávaðastig sem ökumaður verður fyrir

…

…

…

… dB(A)

… dB(A)

… dB(A)

—

—

—

Prófunaraðferð:
Prófunaraðferð 1 í samræmi við 2. lið
XIII. viðauka við framselda reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1322/2014 (1)
Prófunaraðferð 2 í samræmi við lið 3
XIII. viðauka við framselda reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1322/2014 (1)

4.

Hemlaafköst

Mæld í samræmi við II. viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2015/68 eins og henni
var síðast breytt með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) … /… (1) (3)

Ásar ökutækisins

Ás 1
Ás 2
Ás 3
Ás 4

Viðmiðunarásar

Stöðumassi (P)

Nauðsynlegur
hemlunar
kraftur við
hjól

Hraði

kg

N

km/klst.

Prófunarmassi
Pe = Fe/g
kg

Hemlunar
kraftur sem
myndast við
hjól

Hraði

N

km/klst.
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Hemlunarkraftur T á hvern ás (N)

Gerð I
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Gerð III

Ás 1

T1 = … % Fe

T1 = … % Fe

Ás 2

T2 = … % Fe

T2 = … % Fe

Ás 3

T3 = … % Fe

T3 = … % Fe

Reiknuð slaglengd strokks (mm)(s)(lsele)
Ás 1

s1 =

s1 =

Ás 2

s2 =

s2 =

Ás 3

s3 = …

s3 = …

Ás 1

ThA1 =

ThA1 =

Ás 2

ThA2 =

ThA2 =

Ás 3

ThA3 = …

ThA3 = …

Hemlaafköst (N) T = (Te – 0,01 · Fe)

C – Co Re
·
+ 0,01 · F
Ce – Coe R

Ás 1

T1 =

T1 =

Ás 2

T2 =

T2 =

Ás 3

T3 = …

T3 = …

Meðalúttaksspyrna ThA (N)

Hemlaafköst ökutækis
TR
FR

=

�T
�F

Niðurstöður úr prófun
á eftirvagni (E) af
gerð 0

Kröfur um afköst við hita fyrir
prófun af gerð I, gerð II eða gerð III

Gerð I heit

Gerð III heit

(spá)

(spá)

≥ 0,36 vmax > 30 km/klst.

≥ 0,40

eða

og

≥ 0,26 vmax ≤ 30 km/klst.

≥ 0,60 E

og
≥ 0,60 E

Skýringar við 1. viðbæti
(Neðanmálsgreinamerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram á prófunarniðurstöðublaðinu)
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Strikið yfir færsluna ef hún á ekki við.
(3) Tilgreinið nýjustu breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt breytingunni sem gildir
um ESB-gerðarviðurkenninguna.
(4) Tilgreinið einungis nýjustu breytinguna ef um er að ræða breytingu á einni eða fleiri greinum í tilskipun 97/68/EB,
samkvæmt breytingunni sem gildir um EB-gerðarviðurkenninguna.
(5) Tilgreinið einungis nýjustu breytinguna ef um er að ræða breytingu á einni eða fleiri greinum í reglugerð (ESB) nr.
595/2009, samkvæmt breytingunni sem gildir um ESB-gerðarviðurkenninguna.
(6) Tilgreinið ekki NOx gildið ef í prófunarskýrslunni kemur einungis fram gildi samsetningar NOx + HC.

____________
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VIII. VIÐAUKI
Snið prófunarskýrslna

1.

Almennar kröfur varðandi snið prófunarskýrslna

1.1.

Viðurkenningaryfirvaldið skal, í samræmi við reglur þess um góðar starfsvenjur, útbúa sniðmát að
prófunarskýrslum fyrir hver þeirra stjórnvaldsfyrirmæla sem talin eru upp í I. viðauka við reglugerð (ESB) nr.
167/2013.

1.2.

Sniðmátið skal hannað til að rúma allar gerðir prófana sem eru gerðar og þannig að líkur á misskilningi
eða misnotkun verði sem minnstar. Sérstakri athygli skal beint að framsetningu á prófunargögnunum og að
lesandinn eigi auðvelt með að skilja það sem hann sér.

1.2.1.

Nota skal staðlaðar fyrirsagnir að því marki sem unnt er.

1.3.

Prófunarskýrslan skal rituð á einu eða fleiri opinberum tungumálum Sambandsins sem viðurkenningaryfirvaldið
ákveður.

1.3.1.

Þegar prófun hefur verið gerð í öðru aðildarríki en því sem afgreiðir viðurkenningarbeiðnina getur viður
kenningaryfirvaldið krafist þess að umsækjandinn leggi fram löggilta þýðingu á prófunarskýrslunni.

1.4.

Einungis má leggja fram staðfest eintök af prófunarskýrslu.

1.5.

Ef kvörðunar er krafist við prófanir skal/skulu samsvarandi kvörðunarvottorð fylgja prófunarskýrslunum.
Kvörðunarvottorð skulu uppfylla ákvæðin sem mælt er fyrir um í lið 5.10 (Reporting the results) í EN ISO/
IEC-staðli 17025:2005 (Almennar kröfur varðandi hæfni prófunar- og kvörðunarstofa; General requirements
for the competence of testing and calibration laboratories).

2.

Kröfur varðandi innihald prófunarskýrslna
Prófunarskýrslurnar skulu innihalda eftirfarandi upplýsingar:

2.1.

fyrirsögn (t.d. „Prófunarskýrsla um …“),

2.2.

heiti og heimilisfang tækniþjónustunnar og staðinn þar sem prófanir og/eða kvarðanir voru framkvæmdar, ef
hann er annar en heimilisfang tækniþjónustunnar,

2.3.

einkvæmt auðkenni prófunarskýrslunnar eða kvörðunarvottorðsins (s.s. raðnúmer) og auðkenni á hverri
blaðsíðu til að tryggja að blaðsíðan sé viðurkennd sem hluti af prófunarskýrslunni eða kvörðunarvottorðinu, og
skýra auðkenningu í lok prófunarskýrslunnar eða kvörðunarvottorðsins,

2.3.1.

prentuð afrit af prófunarskýrslum og kvörðunarvottorðum skulu einnig innihalda blaðsíðunúmer og heildarfjölda
blaðsíðna,

2.4.

yfirlýsingu þar sem tilgreint er að prófunarskýrslan skuli ekki afrituð nema í heild sinni, án skriflegs samþykkis
tækniþjónustunnar,

2.5.

almennar upplýsingar um ökutæki eins og mælt er fyrir um í 1. lið gagnafærslnanna fyrir upplýsingaskjalið
sem mælt er fyrir um í 5. lið B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð,

2.5.1.

Í upplýsingunum skal tilgreina það afbrigði og/eða þá útfærslu sem þær ná til. Ekki skal vera til fleiri en ein
prófunarniðurstaða fyrir sömu útgáfuna. Hins vegar er leyfilegt að steypa saman nokkrum prófunarniðurstöðum
fyrir hverja útfærslu þar sem versta tilvikið er gefið til kynna. Í því tilviki skal standa í athugasemd að í þeim
liðum, sem merktir eru með (*), séu einungis tilgreindar niðurstöður í verstu tilvikum.

2.6.

almennar upplýsingar um kerfi, íhlut(-i) eða aðskilda(-r) tæknieining(-ar) prófaðra ökutækja eins og mælt er
fyrir um í 2. lið gagnafærslnanna fyrir upplýsingaskjalið sem mælt er fyrir um í 5. lið B-hluta I. viðauka við
þessa reglugerð,

2.7.

auðkennisnúmer og lýsingu á þeim hlutum og þeim búnaði sem hafa veruleg áhrif á niðurstöðurnar úr
prófununum,

Nr. 57/317

Nr. 57/318

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2.8.

tilgreiningu á prófunaraðferðinni sem var notuð,

2.8.1.

viðtökudagur prófunar- eða kvörðunarhlutar eða -hluta þegar það er mikilvægt fyrir gildi og beitingu
niðurstaðnanna, og dagsetning eða dagsetningar framkvæmdar prófunarinnar eða kvörðunarinnar,

2.9.

umhverfisaðstæður sem hafa áhrif á prófun: loftþrýstingur (kPa), rakastig (%), umhverfishiti (K), vindhraði og
vindátt á prófunarbrautinni (km/klst.), o.s.frv.,

2.10.

ástand ökutækisins sem hefur áhrif á prófunina, s.s. áfestir aukahlutir, raunmassi, prófunarspenna, stærð
hjólbarða, þrýstingur í hjólbörðum, o.s.frv.,

2.11.

nákvæma lýsingu á eiginleikum ökutækisins, kerfisins, íhlutarins eða aðskildu tæknieiningarinnar sem hafa
marktæk áhrif á niðurstöðurnar úr prófuninni,

2.12.

þegar prófanirnar eru framkvæmdar á ökutæki, kerfi, íhlut eða aðskilinni tæknieiningu sem, með tilliti
til þeirra afkasta sem krafist er, sameinar nokkra óhagstæðustu eiginleikana (versta hugsanlegt tilvik) skal
prófunarskýrslan innihalda tilvísun þar sem tilgreint er hvernig framleiðandinn hafi staðið að valinu með
samþykki tækniþjónustunnar,

2.13.

niðurstöður mælinga sem tilgreindar eru í viðeigandi stjórnvaldsfyrirmælum og, þegar þess er krafist, þær
takmarkanir eða þau viðmiðunarmörk sem skal uppfylla, ásamt mælieiningum,

2.14.

að því er varðar hverja mælingu sem um getur lið í 2.12 í viðeigandi ákvörðun: stenst prófun eða stenst ekki
prófun,

2.15.

ef við á, yfirlýsingu þess efnis að niðurstöðurnar nái einungis til þeirra hluta sem voru prófaðir eða kvarðaðir,

2.16.

nákvæma yfirlýsingu um að farið sé að hinum ýmsu ákvæðum sem þarf að uppfylla, þ.e. ákvæði sem ekki
krefjast mælinga,

2.17.

ef prófunaraðferðir aðrar en þær sem mælt er fyrir um í stjórnvaldsfyrirmælunum eru leyfðar skal skýrslan
innihalda lýsingu á þeirri prófunaraðferð sem notuð var. Hið sama á við þegar beita má öðrum ákvæðum í
stjórnvaldsfyrirmælunum,

2.18.

viðurkenningaryfirvaldið skal ákveða þann fjölda ljósmynda sem skal taka á meðan á prófun stendur. Ef um er
að ræða sýndarprófun mega skjáafrit eða önnur viðeigandi sönnunargögn koma í stað ljósmynda,

2.19.

Tækniþjónustu sem ber ábyrgð á að framkvæma prófunina og nafn/nöfn og undirskrift(-ir) eða jafngild
auðkenning þess eða þeirra sem heimila gerð prófunarskýrslunnar,

2.20.

Samantekt niðurstaðna,

2.21.

þegar skoðanir, ályktanir og túlkanir hafa verið settar fram skal tækniþjónustan skjalfesta á hvaða grundvelli
skoðanirnar og túlkanirnar voru settar fram og skrá þær á tilhlýðilegan hátt og merkja sem slíkar í prófunar
skýrslunni,

2.21.1. ef nauðsyn krefur vegna túlkunar prófunarniðurstaðnanna skal eftirfarandi fylgja:
a) frávik, viðbætur eða útilokanir frá prófunaraðferðinni og upplýsingar um hina tilteknu prófun,
b) ef við á: yfirlýsing um að farið sé/ekki sé farið að kröfum og/eða forskriftum,
c) eftir atvikum: yfirlýsing um metna mælióvissu; þörf er fyrir upplýsingar um óvissu í prófunarskýrslum
þegar það skiptir máli fyrir gildi eða beitingu prófunarniðurstaðnanna, þegar leiðbeiningar framleiðanda
krefjast þess, eða þegar óvissa hefur áhrif á fylgni við viðmiðunarmörk,
d) eftir því sem við á og þörf er á: álit og túlkanir í samræmi við lið 2.21.2,
e) viðbótarupplýsingar, ef einhverjar eru.
2.21.2. Álit og túlkanir sem fram koma í prófunarskýrslu geta samanstaðið af, en takmarkast ekki við, eftirfarandi:
a) áliti um yfirlýsingu um að niðurstöðurnar samræmist/samræmist ekki kröfunum,
b) tilmælum um hvernig nota skuli niðurstöðurnar,
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c) leiðbeiningum sem skal nota til umbóta,
d) ef álitin og túlkanirnar eru settar fram með beinu samtali við framleiðandann skal skrásetja slíkt samtal.
3.

Sérákvæði

3.1.

Að því er varðar tæknilegar kröfur sem settar eru fram í framseldum gerðum sem samþykktar eru samkvæmt
reglugerð (ESB) nr. 167/2013 og sem byggjast á
a) reglugerðum efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu, t.d. reglugerð nr. 13 um samræmd
ákvæði varðandi viðurkenningu ökutækja í flokkum M, N og O með tilliti til hemlunar (Stjtíð. ESB L 257,
30.9.2010, bls. 1),
b) stöðluðum reglum Efnahags- og framfarastofnunarinnar um opinberar prófanir á hlífðarvirkjum dráttarvéla
fyrir landbúnað og skógrækt, t.d. 7. reglu OECD um opinberar prófanir á aftanásettum veltivarnarbúnaði
dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt á hjólum með lítilli sporvídd eða
c) EN/ISO-stöðlum, t.d. EN 15695-1 um flokkun stýrishúsa, kröfur og prófunaraðferðir til að vernda ökumann
gegn hættulegum efnum,
skulu prófunarskýrslur innihalda sömu tækniupplýsingar og skulu þær koma fram í sömu röð og á fyrir
myndunum að prófunarskýrslunum sem mælt er fyrir um í UNECE-reglugerðinni, reglum OECD og EN/ISOstaðlinum.

3.2.

Prófunarskýrslur sem eru gefnar út samkvæmt tilskipun 2003/37/EB, tilskipun 97/68/EB, reglugerð (ESB) nr.
595/2009, tilskipun 2007/46/EB eða alþjóðareglum sem um getur í XIII. kafla reglugerðar (ESB) nr. 167/2013
og framseldum gerðum og framkvæmdargerðum sem eru samþykktar samkvæmt þeirri reglugerð skulu
samþykktar að því er varðar gerðarviðurkenningar samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 167/2013, fyrir eftirfarandi
íhluti og aðskildar tæknieiningar samkvæmt þeim skilyrðum sem tilgreind eru í töflu 8-1:
Tafla 8-1
Prófunarskýrslur fyrir íhluti og aðskildar einingar sem leggja má fram þegar sótt er um
gerðarviðurkenningar samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 167/2013
Íhlutur/aðskilin tæknieining
Íhlutur/aðskilin tæknieining:
hreyfill/hópur hreyfla

Skilyrði fyrir viðurkenningu

Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt tilskipun 2000/25 (1) eins og henni var
síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/43/ESB (2),
Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt tilskipun 97/68/EB eins og henni var
síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/46/ESB (3),
Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt reglugerð (EB) nr. 595/2009 og
Prófunarskýrsla útgefin skv. 4. viðauka B við reglugerð efnahagsnefndar
Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu nr. 96, röð breytinga nr. 04 (Stjtíð. ESB
L 88, 22.3.2014, bls. 1)

Aðskilin tæknieining: rafsegul
samhæfi rafmagns- eða rafeinda
undireininga

Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt tilskipun 2009/64/EB (4), að því leyti
sem prófunarbúnaðurinn hefur verið uppfærður fyrir:
— Breiðbands- og þröngbandsrafsegulgeislun frá ökutækjum
— Breiðbands- og þröngbandsrafsegulgeislun frá rafeindaundireiningum
Mælibúnaður og prófunarstaður skulu vera í samræmi við kröfurnar í riti
Alþjóðafastanefndarinnar um rafsegultruflanir (CISPR) nr. 16-1.
— Breiðbands- og þröngbandsrafsegulgeislun frá ökutækjum
— Kvörðun á loftneti má samræmast aðferðinni sem lýst er í C-viðauka
6. útgáfu CISPR-rits nr. 12 og
Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt UNECE R10, röð breytinga nr. 04,
leiðréttingu 1 á 4. endurskoðun, 1. viðbót við röð breytinga nr. 04 (Stjtíð.
ESB L 254, 20.9.2012, bls. 1).
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Íhlutur/aðskilin tæknieining

Skilyrði fyrir viðurkenningu

Íhlutur/aðskilin tæknieining:
þyngdarklossar

Prófunarskýrsla útgefin í samræmi við tilskipun 2009/63/EB (5)

Íhlutur/aðskilin tæknieining:
hlífðarvirki á hliðum og/eða að
aftan

Prófunarskýrsla útgefin í samræmi við tilskipun 89/297/EB (6) (ökutæki í
flokkum O3 og O4),
Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt UNECE R73, röð breytinga nr. 01
(ökutæki í flokkum O3 og O4) (Stjtíð. ESB L 122, 8.5.2012, bls. 1) og
Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt tilskipun 70/221/EBE (7) eins og henni
var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/20/EB (8)
(ökutæki í flokki O)

Íhlutur/aðskilin tæknieining:
véltengi

Prófunarskýrsla útgefin í samræmi við tilskipun 2009/144/EB (9):
— Hreyfi- eða kyrrstöðuprófun einungis samþykkt fyrir ökutæki með
hraðastuðul „a“: hámarkshönnunarhraði ekki meiri en 40 km/klst.
— Hreyfiprófun samþykkt fyrir ökutæki með hraðastuðul „b“: hámarks
hönnunarhraði yfir 40 km/klst.)

Aðskilin tæknieining: velti
varnarbúnaður (hreyfiprófun)

Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt stöðluðum reglum OECD um opinberar
prófanir á hlífðarvirkjum dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt
(hreyfiprófun), 3. reglu OECD, útgáfu 2012 frá febrúar 2012

Aðskilin tæknieining: velti
Prófunarskýrslur útgefnar samkvæmt stöðluðum reglum OECD um opin
varnarbúnaður (beltadráttarvélar) berar prófanir á hlífðarvirkjum dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt,
8. reglu OECD, útgáfu 2012 frá febrúar 2012

Aðskilin tæknieining: velti
Prófunarskýrslur útgefnar samkvæmt stöðluðum reglum OECD um
varnarbúnaður (kyrrstöðuprófun) opinberar prófanir á hlífðarvirkjum dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt
(kyrrstöðuprófun), 4. reglu OECD, útgáfu 2012 frá febrúar 2012

Aðskilin tæknieining: velti
varnarbúnaður (veltivarnar
búnaður settur upp framan á
dráttarvélum með lítilli sporvídd)

Prófunarskýrslur samkvæmt stöðluðum reglum OECD um opinberar
prófanir á framanásettum veltivarnarbúnaði dráttarvéla fyrir landbúnað og
skógrækt á hjólum með lítilli sporvídd, 6. reglu OECD, útgáfu 2012 frá
febrúar 2012

Aðskilin tæknieining: velti
varnarbúnaður (veltivarnarbún
aður settur upp aftan á dráttar
vélum með lítilli sporvídd)

Prófunarskýrslur samkvæmt stöðluðum reglum OECD um opinberar
prófanir á aftanásettum veltivarnarbúnaði dráttarvéla fyrir landbúnað og
skógrækt á hjólum með lítilli sporvídd, 7. reglu OECD, útgáfu 2012 frá
febrúar 2012

Aðskilin tæknieining: fall
varnargrind

Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt tilskipun 2009/144/EB eins og henni
var breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/52/ESB (10) eða
stöðluðum reglum OECD um opinberar prófanir á fallvarnargrindum
dráttarvéla fyrir landbúnað og skógrækt, OECD-kóða 10, útgáfu 2009 frá
febrúar 2009

Íhlutur/aðskilin tæknieining:
ökumannssæti

Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt tilskipun ráðsins 78/764/EBE (11)
eins og henni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
1999/57/EB (12)

Íhlutur/aðskilin
öryggisbelti

tæknieining: Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt UNECE reglugerð nr. 16, 1. viðbæti við
röð breytinga nr. 06 (Stjtíð. ESB L 233, 9.9.2011, bls. 1).
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Íhlutur/aðskilin tæknieining

Skilyrði fyrir viðurkenningu

Aðskilin tæknieining: vörn gegn Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt tilskipun 2009/144/EB eins og henni
hlutum sem smjúga í gegn
var breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/52/ESB og
Prófunarskýrsla útgefin samkvæmt UNECE reglugerð nr. 43, 12. viðbæti
við 00. röð breytinga nr. 00, 14. viðauka (Stjtíð. ESB L 230, 31.8.2010,
bls. 119).
(1)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 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 (Stjtíð. ESB L 173,
12.7.2000, bls. 1).

(2)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2014/43/ESB frá 18. mars 2014 um breytingu á I., II. og III. viðauka við tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/25/EB um aðgerðir gegn losun mengandi lofttegunda og agna frá hreyflum dráttarvéla
fyrir landbúnað eða skógrækt (Stjtíð. ESB L 82, 20.3.2014, bls. 12).

(3)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/46/ESB frá 6. desember 2012 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 97/68/EB um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða aðgerðir gegn losun mengandi lofttegunda og agna frá
brunahreyflum færanlegra véla sem ekki eru notaðar á vegum (Stjtíð. ESB L 353, 21.12.2012, bls. 80).

(4)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/64/EB frá 13. júlí 2009 um deyfingu rafsegultruflana frá dráttarvélum fyrir
landbúnað eða skógrækt (rafsegulsviðssamhæfi) (Stjtíð. ESB L 216, 20.8.2009, bls. 1).

(5)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/63/EB frá 13. júlí 2009 um tiltekna hluta og eiginleika dráttarvéla á hjólum
fyrir landbúnað eða skógrækt (Stjtíð. ESB L 241, 19.8.2009, bls. 23).

(6)

Tilskipun ráðsins 89/297/EBE frá 13. apríl 1989 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi hliðarvörn (hliðarhlífar)
á tilteknum vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (Stjtíð. ESB L 124, 13.4.1989, bls. 1).

(7)

Tilskipun ráðsins 70/221/EBE frá 20. mars 1970 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi eldsneytisgeyma fyrir
fljótandi eldsneyti og undirakstursvörn á vélknúnum ökutækjum og eftirvögnum þeirra (Stjtíð. ESB L 76, 6.4.1970, bls.
23).

(8)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/20/EB frá 17. febrúar 2006 um breytingu, að því er varðar aðlögun að
tækniframförum, á tilskipun ráðsins 70/221/EB varðandi eldsneytisgeyma og undirakstursvörn að aftan á vélknúnum
ökutækjum og eftirvögnum þeirra (Stjtíð. ESB L 48, 18.2.2006, bls. 16).

(9)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/144/EB frá 30. nóvember 2009 um tiltekna íhluti og eiginleika dráttarvéla á
hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt (Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 33).

(10) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2010/52/ESB frá 11. ágúst 2010 um breytingu, að því er varðar aðlögun
tæknilegra ákvæða, á tilskipun ráðsins 76/763/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi farþegasæti í
landbúnaðardráttarvélum á hjólum og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/144/EB um tiltekna íhluti og eiginleika
dráttarvéla á hjólum fyrir landbúnað eða skógrækt (Stjtíð. ESB L 213, 13.8.2010, bls. 37).
(11) Tilskipun ráðsins 78/764/EBE frá 25. júlí 1978 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi ökumannssæti í
landbúnaðardráttarvélum á hjólum (Stjtíð. ESB L 255, 18.9.1978, bls. 1).
(12) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 1999/57/EB frá 7. júní 1999 um aðlögun að tækniframförum á tilskipun ráðsins
78/764/EB varðandi ökumannssæti í landbúnaðardráttarvélum á hjólum (Stjtíð. ESB L 148, 15.6.1999, bls. 35).
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IX. VIÐAUKI

Skrá yfir hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni nauðsynlegra kerfa

Tafla 9-1
I. Hlutir eða búnaður sem hefur umtalsverð áhrif á smíðaöryggi ökutækis og/eða notkunaröryggi og/eða
hemlaafköst
Liður nr.

Lýsing

001

[…]

Afkastakrafa

Prófunaraðferð

Kröfur um merkingar

Kröfur vegna
umbúða

002
003

Tafla 9-2
II. Hlutir eða búnaður sem hefur umtalsverð áhrif á vistvænleika ökutækis
Liður nr.

Lýsing

001

[…]

002
003

Afkastakrafa

Prófunaraðferð

Kröfur um merkingar

Kröfur vegna
umbúða

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

X. VIÐAUKI

Sniðmát fyrir vottorð til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu
fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa

1.

Almennar kröfur

1.1.

Vottorð til að setja á markað hluti eða búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa
sem nauðsynleg eru öryggi ökutækis eða vistvænleika þess skulu vera með fyrirvara um leyfi í samræmi við
3. mgr. 43. gr. reglugerðar 167/2013.

1.2.

Slíkt leyfi skal vera í formi vottorðs og er fyrirmynd að því að finna í 1. viðbæti.

1.3.

Vottorðið sem um getur í lið 1.2 skal innihalda forskriftir um smíðaöryggi, notkunaröryggi og hemlaafköst, sem
og um umhverfisvernd og, sé þess þörf, um prófunarstaðla. Þær mega byggjast á þeim framseldu reglugerðum
framkvæmdastjórnarinnar sem taldar eru upp í I. viðauka við reglugerð (ESB) 167/2013, mega vera þróaðar í
samræmi við nýjustu öryggis-, umhverfis- og prófunartækni eða, ef það er viðeigandi leið til að ná þeim öryggisog umhverfismarkmiðum sem krafist er, mega samanstanda af samanburði á hlutnum eða búnaðinum og öryggi
og vistvænleika upprunalega ökutækisins eða einhvers hluta þess, eins og við á.

1.4.

Viðauki þessi skal ekki gilda um hlut eða búnað áður en hann er skráður í IX. viðauka. Fyrir hverja færslu
eða flokk færslna í IX. viðauka skal ákveða hæfilegt aðlögunartímabil til að gera framleiðanda hlutarins eða
búnaðarins kleift að sækja um og fá leyfi. Á sama tíma er heimilt að ákveða dagsetningu, eftir því sem við á, til að
undanskilja frá ákvæðum þessa viðauka hluti og búnað sem er hannaður fyrir ökutæki sem voru gerðarviðurkennd
fyrir þá dagsetningu.

___________
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1. viðbætir

Fyrirmynd að vottorði um leyfi til ESB-gerðarviðurkenningar til að setja á markað og taka í notkun hluti og
búnað sem skapað geta verulega hættu fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa

ESB-VOTTORÐ UM LEYFI
FYRIRMYND
Snið: A4 (210 × 297 mm)
ESB-VOTTORÐ UM LEYFI

Stimpill gerðarviðurkenningaryfirvalds
Tilkynning um:
—
—
—
—

vottorð um leyfi (1)
rýmkun á vottorði um leyfi (1)
synjun um vottorð um leyfi (1)
afturköllun vottorðs um leyfi (1)

�

vegna setningar á markað og að taka í notkun hluti
og búnað sem geta skapað verulega hættu fyrir rétta
virkni mikilvægra kerfa sem nauðsynleg eru öryggi
ökutækis eða vistvænleika þess

I. LIÐUR
Tegund hlutar/búnaðar (1) ...................................................................................................................................................
Númer hluta/búnaðar (1): ...................................................................................................................................................
Númer ESB-vottorðs um leyfi: ...........................................................................................................................................
Ástæða fyrir rýmkun/synjun/afturköllun (1): ......................................................................................................................
Heiti og heimilisfang framleiðanda: ...................................................................................................................................
Heiti og heimilisfang eða heimilisföng samsetningarverksmiðju eða -verksmiðja: ...........................................................
Heiti og heimilisfang fulltrúa framleiðandans (ef einhver) (1): ..........................................................................................

II. LIÐUR
Hluturinn/búnaðurinn er sérstaklega ætlaður til ísetningar í eftirfarandi ökutæki:
Tegund (viðskiptaheiti framleiðanda): ................................................................................................................................
Tegund(-ir) (2): ....................................................................................................................................................................
Afbrigði, eitt eða fleiri (2): ..................................................................................................................................................
Útfærsla eða útfærslur (2): ...................................................................................................................................................

III. LIÐUR
Forskriftir fyrir:
a) smíðaöryggi ökutækis (1): ............................................................................................................................................
b) notkunaröryggi ökutækis (1): .......................................................................................................................................
c) hemlaafköst ökutækis (1): ............................................................................................................................................
d) umhverfisverndarsjónarmið tengd ökutækinu (1): .......................................................................................................
e) prófunarstaðla (1): ........................................................................................................................................................
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IV. LIÐUR
Forskriftir byggðar á:
a) Viðauka eða viðaukum (3) … við framselda(-r) reglugerð(-ir) framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) (1) …/…, (og
… viðauka eða viðaukum (3) við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) (nr.) (1) …/…) (1) eins og
henni eða þeim var síðast breytt með (framseldri reglugerð) (1) eða (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins) (1) (ESB)
(nr.) (1) …/… (1) (4)
b) samanburði á hlutnum/búnaðinum (1) og öryggi/vistvænleika (1) upprunalega ökutækisins/hlutum upprunalega
ökutækisins (1) (útskýrið) (1): ......................................................................................................................................
…
V. LIÐUR — TÆKNIÞJÓNUSTA
Tækniþjónusta sem annast prófanirnar: ..............................................................................................................................
Dagsetning prófunarskýrslu: ...............................................................................................................................................
Númer prófunarskýrslu: ......................................................................................................................................................
VI. LIÐUR
Hluturinn/búnaðurinn ( ) dregur/dregur ekki ( ) úr virkni þeirra kerfa sem nauðsynleg eru öryggi ökutækisins eða
vistvænleika þess.
1

1

Vottorðið um leyfið er veitt/rýmkað/synjað/afturkallað (1)
Staður: .................................................................................................................................................................................
Dagsetning: .........................................................................................................................................................................
Nafn og undirskrift (eða myndræn framsetning á „útfærðri rafrænni undirskrift“ samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 1999/93/EB ásamt sannprófunargögnum): .............................................................................................................

Fylgiskjöl:
Prófunarskýrsla

Skýringar við 1. viðbæti
(Neðanmálsgreinamerki, neðanmálsgreinar og skýringar komi ekki fram í vottorðinu um leyfi til ESB-gerðarviður
kenningar)
(1) Strikið yfir það sem á ekki við.
(2) Tilgreinið gerð-afbrigði-útfærslu alstafakóða fyrir hverja gerð, hvert afbrigði og hverja útfærslu eins og fram kemur
í lið 2.3 í B-hluta I. viðauka við þessa reglugerð. Nota má töfluna sem sýnd er í lið 2.2 í B-hluta I. viðauka við þessa
reglugerð til að auðkenna afbrigði og útfærslur.
(3) Rómverskur tölustafur viðeigandi viðauka við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar eða fleiri en einn
rómverskur tölustafur viðeigandi viðauka við sömu framseldu reglugerð framkvæmdastjórnarinnar.
(4) Tilgreinið nýjustu breytingu á framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt breytingunni sem gildir
um ESB-gerðarviðurkenninguna.

__________
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XI. VIÐAUKI

Númerakerfi fyrir vottorð til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem skapað geta verulega
hættu fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa

1.

Númerakerfi

1.1.

Númerakerfi fyrir vottorð til að setja á markað og taka í notkun hluti eða búnað sem geta skapað verulega hættu
fyrir rétta virkni mikilvægra kerfa skal samanstanda af alls fimm liðum eins og skilgreint er hér á eftir. Aðskilja
skal liðina með stjörnu („*“).

1.1.1.

1. liður: Lágstafurinn ,,e“, og þar á eftir komi auðkennisnúmer aðildarríkisins (tilgreint í lið 2.1 í VI. viðauka)
sem gaf út vottorðið.

1.1.2.

2. liður: Númer reglugerðar (ESB) nr. 167/2013, „167/2013“ skal tilgreint.

1.1.3.

3. liður: Auðkenning hlutarins eða íhlutarins samkvæmt skránni í IX. viðauka:

1.1.3.1. fyrir hluti eða búnað sem hefur umtalsverð áhrif á smíðaöryggi ökutækis og/eða notkunaröryggi og/eða
hemlaafköst þess merkir þetta táknið „I“ með tákninu „/“ á eftir og tilsvarandi „Lið nr.“ úr töflu 9-1 í IX.
viðauka. „Liður nr.“ skal vera með þremur tölustöfum og skal röðin hefjast á „001“.
1.1.3.2. fyrir hlut eða búnað sem hefur umtalsverð áhrif á vistvænleika ökutækisins merkir þetta táknið „II“ með tákninu
„/“ á eftir og tilsvarandi „Lið nr.“ úr töflu 9-2 í IX. viðauka. „Liður nr.“ skal vera með þremur tölustöfum og skal
röðin hefjast á „001“.
1.1.4.

4. liður: Raðtala fyrir vottorðið.
— raðtala með núllum fremst (eftir því sem við á), til að tákna númer vottorðsins. Raðtalan skal vera fjögurra
tölustafa og skal röðin hefjast á „0001“.

1.1.5.

5. liður: Raðtala sem er sýnir rýmkunarstig vottorðsins.
— tveggja tölustafa raðtala fyrir hvert útgefið vottorðsnúmer, með núlli fremst eftir því sem við á, og röðin
hefst á „00“.

1.2.

Sniðmát númerasetningar vottorðs (með gerviraðtölum til skýringar).
Dæmi um númer á vottorði gefnu út í Búlgaríu fyrir hlut eða búnað sem er samþættur hluti af ökutæki sem er
gerðarviðurkennt samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 167/2013 og hefur verið rýmkað tvisvar:
— e34*167/2013*II/002*048*02
— e34

= Búlgaría (1. liður)

— 167/2013 = númer grunnreglugerðar (2. liður)
— II/002

= 2. liður í skránni yfir hluti eða búnað sem hefur veruleg áhrif á vistvænleika ökutækisins
(3. liður)

— 048

= raðnúmer vottorðs (4. liður)

— 02

= rýmkunarnúmer vottorðs (5. liður)

Dæmi um númer á vottorði gefnu út í Austurríki fyrir hlut eða búnað sem er samþættur hluti af ökutæki sem er
gerðarviðurkennt samkvæmt reglugerð (ESB) nr. 167/2013 og hefur verið framlengt einu sinni:
— e12*167/2013*I/034*325*01
— e12

= Austurríki (1. liður)

— 167/2013 = númer grunnreglugerðar (2. liður)
— I/034

= Liður 34 í skránni yfir hluta eða búnað sem hafa umtalsverð áhrif á smíðaöryggi
ökutækis og/eða notkunaröryggi og/eða hemlaafköst þess (3. liður)

— 325

= raðnúmer vottorðs (4. liður)

— 01

= rýmkunarnúmer vottorðs (5. liður)
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