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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970
om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist
endret ved kommisjonsdirektiv 93/81/EØF(2), særlig artikkel 13
nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 92/21/EØF av 31. mars 1992
om vekt og mål for motorvogner i gruppe M1 (3), særlig artikkel
3, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 92/21/EØF er et av særdirektivene etter den EF-
typegodkjenningsrutine som ble innført ved direktiv 70/156/EØF.
Bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF om kjøretøyenes systemer,
deler og tekniske enheter får derfor anvendelse på dette direktiv.

Det vises til rådsdirektiv 77/649/EØF(4), sist endret ved
kommisjonsdirektiv 90/630/EØF(5), som beskriver framgangs-
måten for å fastsette et referansepunkt for sitteplassene i
motorvogner, og følgelig er det ikke nødvendig å gjenta dette i
dette direktiv. Det vises også til rådsdirektiv 92/23/EØF(6).

I lys av den erfaring som hittil er høstet ved den praktiske
anvendelsen av direktiv 92/21/EØF, er det nødvendig å presisere
visse bestemmelser i direktivet for å sikre ensartet fortolkning i
alle medlemsstater.

Det vil i framtiden være nødvendig å fastsette spesielle
belastningsvilkår for seter som ikke er konstruert for eller ikke
kan brukes av voksne passasjerer. Definisjonen av slike seter og
fastsettelsen av belastningsvilkår må imidlertid vurderes nærmere.
De tilsvarende endringene bør derfor utsettes til et senere
tidspunkt.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved
direktiv 70/156/EØF -

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. I artikkel 1 i direktiv 92/21/EØF endres «vedlegg I til direktiv
70/156/EØF» til «vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF».

2. Vedleggene til direktiv 92/21/EØF skal erstattes med
vedleggene til dette direktiv, og det innsettes dessuten en liste
over vedlegg mellom den dispositive del og vedlegg I.

Artikkel 2

1. Med virkning fra 1. januar 1996 kan medlemsstatene med
begrunnelse i masse og dimensjoner ikke

- nekte å gi EF-typegodkjenning eller nasjonal typegod-
kjenning for en type motorvogn i gruppe M1, eller

- forby at slike kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk,

dersom kjøretøyene oppfyller kravene i direktiv 92/21/EØF, som
endret ved dette direktiv.

2. Med virkning fra 1. januar 1997

- skal medlemsstatene ikke lenger gi EF-typegodkjenning, og

- kan medlemsstatene nekte å gi nasjonal typegodkjenning

for en kjøretøytype i gruppe M1 med begrunnelse i masse og
dimensjoner, dersom kravene i direktiv 92/21/EØF, som endret
ved dette direktiv, ikke er oppfylt.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal vedta de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 1. januar 1996.
De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/48/EF

av 20. september 1995

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 92/21/EØF om
vekt og mål for motorvogner i gruppe M1(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 233 av 30.9.1995, s. 73, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 76/96 av 13. desember 1996
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 42 av 23.2.1970, s. 1.

(2) EFT nr. L 264 av 23.10.1993, s. 49.

(3) EFT nr. L 129 av 14.5.1992, s. 1.

(4) EFT nr. L 267 av 19.10.1977, s. 1.

(5) EFT nr. L 341 av 6.12.1990, s. 20.

(6) EFT nr. L 129 av 14.5.1992, s. 95.
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2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

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

Artikkel 4
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 20. september 1995.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen
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LISTE OVER VEDLEGG

Vedlegg I: Administrative bestemmelser om typegodkjenning

Tillegg 1: Opplysningsdokument
Tillegg 2: Typegodkjenningsdokument

Vedlegg II: Virkeområde, definisjoner, krav

Tillegg: Målemetode for masse for motorvogner i gruppe M1
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VEDLEGG I

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM TYPEGODKJENNING

1. Søknad om EF-typegodkjenning av en kjøretøytype

1.1. Søknad om EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF for et kjøretøy
i gruppe M1 med hensyn til masse og dimensjoner skal innleveres av produsenten.

1.2. Et mønster for opplysningsdokument er gjengitt i tillegg 1.

1.3. Følgende skal innleveres til den tekniske instans som er ansvarlig for typegodkjenningsprøvene:

1.3.1. et kjøretøy som er representativt for den kjøretøytypen som skal godkjennes.

2. Innvilgelse av EF-typegodkjenning for en kjøretøytype

2.1. Dersom de aktuelle kravene er oppfylt, skal det gis EF-typegodkjenning i henhold til artikkel 4 nr.
3 i direktiv 70/156/EØF.

2.2. Et mønster for EF-typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i tillegg 2.

2.3. Hver kjøretøytype som godkjennes, skal tildeles et godkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII
til direktiv 70/156/EØF. Samme medlemsstat skal ikke tildele en annen kjøretøytype samme nummer.

3. Endring av typen og endringer i godkjenningene

3.1. Ved endring av en type som er godkjent i henhold til dette direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 i
direktiv 70/156/EØF anvendelse.

4. Produksjonssamsvar

4.1. Som en generell regel skal det treffes tiltak for å sike produksjonssamsvar i henhold til bestemmelsene
i artikkel 10 i direktiv 70/156/EØF.
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Tillegg 1

OPPLYSNINGSDOKUMENT(1) Nr. ............

i henhold til vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF for typegodkjenning av et kjøretøy med
hensyn til masse og dimensjoner (direktiv 92/21/EØF, sist endret ved direktiv 95/48/EF)

Opplysningene nedenfor skal om nødvendig inngis i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse.
Eventuelle tegninger skal være i hensiktsmessig målestokk og tilstrekkelig detaljerte i A4-format eller
foldet til A 4-format. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemer, deler eller tekniske enheter har elektronisk styrte funksjoner, skal det gis opplysninger
om ytelse.

0. Generelt

0.1. Fabrikat (produsentens handelsnavn): ......................................................................................

0.2. Type og handelsbetegnelse(r): ...................................................................................................

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av type (b): ...........................................

0.3.1. Merkingens plassering: .............................................................................................................

0.4. Kjøretøygruppe (c): ...................................................................................................................

0.5. Produsentens navn og adresse: ..................................................................................................

0.6. Plassering og festemåte for lovfestede kjennemerker og lovfestet preging:

0.6.1. På understellet: ..........................................................................................................................

0.6.2. På karosseriet: ...........................................................................................................................

0.8. Monteringsanleggets/-enes adresse(r): ......................................................................................

1. Kjøretøyets allmenne spesifikasjoner

1.1. Fotografier og/eller tegninger av et representativt kjøretøy: .....................................................

1.2. Måltegning av hele kjøretøyet: ..................................................................................................

1.3. Antall aksler og hjul: .................................................................................................................

1.3.2. Antall og plassering av styrende aksler: ....................................................................................

1.3.3. Drivaksler (antall, plassering, innbyrdes forbindelse): ..............................................................

1.6. Motorens plassering og innretning: ...........................................................................................

2. Masser og dimensjoner (e) (i kg og mm) (eventuelt med henvisning til tegning)

2.1. Akselavstand(er) (ved største belastning) (f): ...........................................................................

2.3. Sporvidde og bredde for hver enkelt aksel

2.3.1. Sporvidde for hver styrende aksel (i): .......................................................................................

(1) Nummereringen og fotnotene som brukes i dette opplysningsdokument, svarer til numrene og fotnotene i vedlegg I til
direktiv 70/156/EØF. Nummer som ikke er relevante for dette direktiv, er utelatt.
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2.3.2. Sporvidde for alle andre aksler (i): .........................................................................................

2.4. Kjøretøyets dimensjoner (utvendige mål)

2.4.1. For understell uten karosseri

2.4.1.1. Lengde (j): ..............................................................................................................................

2.4.1.2. Bredde (k): .............................................................................................................................

2.4.1.2.1. Største bredde: ......................................................................................................................

2.4.1.3. Høyde (uten belastning) (l) (ved oppheng med nivåregulering, angi normal kjøreposisjon):

1.4. Overheng foran (m): ...............................................................................................................

2.4.1.5. Overheng bak (n): ..................................................................................................................

2.4.1.5.1. Største tillatte overheng for koplingspunktet (nd): ................................................................

2.4.1.6. Bakkeklaring (som definert i nr. 4.5 i avsnitt A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF)

2.4.1.6.1. Mellom akslene: ....................................................................................................................

2.4.2. For understell med karosseri

2.4.2.1. Lengde (j): ..............................................................................................................................

2.4.2.2. Bredde (k): .............................................................................................................................

2.4.2.3. Høyde (uten belastning) (l) (ved oppheng med nivåregulering, angi normal kjøreposisjon):

2.4.2.4. Overheng foran (m): ...............................................................................................................

2.4.2.5. Overheng bak (n): ..................................................................................................................

2.4.2.5.1. Største tillatte overheng for koplingspunktet (nd): ................................................................

2.4.2.6. Bakkeklaring (som definert i nr. 4.5 i avsnitt A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF)

2.4.2.6.1. Mellom akslene: ....................................................................................................................

2.6. Kjøretøyets masse med karosseri i driftsferdig stand, eller karosseriets masse med førerhus
dersom produsenten ikke leverer karosseriet (med kjølevæske, smøreolje, drivstoff, verktøy,
reservehjul og fører) (o) (maksimum og minimum): ...............................................................

2.6.1. Fordeling av denne massen på akslene og for semi-trailere eller påhengsvogner belastning på
koplingspunktet (maksimum og minimum): .........................................................................

2.8. Teknisk tillatt totalmasse oppgitt av produsenten (maksimum og minimum) (y): ................

2.8.1. Fordeling av denne massen på akslene og for semi-trailere eller påhengsvogner belastning på
koplingspunktet (maksimum og minimum): .........................................................................

2.9. Største teknisk tillatte trykk på hver aksel/akselgruppe og for semitrailere eller påhengsvogner
belastning på koplingspunktet oppgitt av produsenten: ......................................................
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2.11. Største masse for tilhengere som kan tilkoples

2.11.1. Slepvogn: ...............................................................................................................................

2.11.3. Påhengsvogn: .........................................................................................................................

2.11.4. Vogntogets største teknisk tillatte masse: .............................................................................

2.11.6. Største tillatte masse for tilhenger uten brems: .....................................................................

2.12. Største statiske, loddrette belastning i trekkvognens tilhengerkopling: ................................

9. Karosseri

9.10.3. Seter

9.10.3.1. Antall: ...................................................................................................................................

9.17. Lovfestede kjennemerker

9.17.1. Fotografier og/eller tegninger av plasseringen av lovfestede kjennemerker og pregingen, samt
understellsnummeret: ............................................................................................................

9.17.2. Fotografier og/eller tegninger av den offisielle delen av kjennemerkene og pregingen (målsatt
eksempel): .............................................................................................................................

11. Forbindelser mellom trekkvogn og tilhengere og semitrailere

11.1. Koplingen(e)s klasse og type: ...............................................................................................

11.4. Instruksjoner for hvordan koplingstypen skal festes til kjøretøyet, og fotografier eller tegninger
av festepunktene på kjøretøyet som angitt av produsenten; utfyllende opplysninger dersom
bruken av koplingen er begrenset til visse varianter eller versjoner av kjøretøytypen: ........

11.5. Opplysninger om montering av spesielle slepebraketter eller festeplater(l): ........................

Tilleggsopplysninger om terrenggående kjøretøyer

2.4.1. For understell uten karosseri

2.4.1.4.1. Frivinkel foran (na): ................... grader

2.4.1.5.1. Frivinkel bak (nb): .................... grader

2.4.1.6. Bakkeklaring (som definert i nr. 4.5 i avsnitt A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF)

2.4.1.6.2. Under forakselen(-akslene): ....................

2.4.1.6.3. Under bakakselen(-akslene): ....................

2.4.1.7. Rampevinkel (nc): .................. grader

2.4.2. For understell med karosseri

2.4.2.4.1. Frivinkel foran (na): ................... grader

(1) Stryk det som ikke passer.
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2.4.2.5.1. Frivinkel bak (nb): .................... grader

2.4.2.6. Bakkeklaring (som definert i nr. 4.5 i avsnitt A i vedlegg II til direktiv 70/156/EØF)

2.4.2.6.2. Under forakselen(-akslene): ....................

2.4.2.6.3. Under bakakselen(-akslene): ....................

2.4.2.7. Rampevinkel (nc): .................. grader

2.15. Største stigning ved igangsetting av kjøretøyet (uten tilhenger):............ (%)

4.9. Differensialsperre: ja/nei/valgfritt(1)

(1) Stryk det som ikke passer.



N
O

R
SK

 u
tg

av
e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.4.1997

 00

Nr. 16/162

Tillegg 2

MØNSTER

(største format: A4 (210 × 297 mm))

EF-typegodkjenningsdokument

Myndighetenes stempel

Melding om(1):

- typegodkjenning(2),

- utvidelse av typegodkjenning(2),

- nektelse av typegodkjenning(2),

- tilbakekalling av typegodkjenning(2),

for en kjøretøytype/del/teknisk enhet(2) i henhold til direktiv .../.../EF, sist endret ved direktiv .../.../EF.

Typegodkjenningsnummer:

Bakgrunnen for utvidelsen:

Avsnitt I

0.1. Fabrikat (produsentens handelsnavn): ......................................................................................
0.2. Type og handelsbetegnelse(r): ...................................................................................................
0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av type(1)(2): ........................................
0.3.1. Merkingens plassering: .............................................................................................................
0.4. Kjøretøygruppe(3): ...................................................................................................................
0.5. Produsentens navn og adresse: ..................................................................................................
0.7. For deler og tekniske enheter, plassering av og festemåte for EF-typegodkjenningsmerket: ....
0.8. Monteringsanleggets/-enes adresse(r): ......................................................................................

Avsnitt II

1. Eventuelle tilleggsopplysninger: Se tilføyelsen
2. Teknisk instans som gjennomfører prøvene: .............................................................................
3. Dato for prøvingsrapport: ........................................................................................................
4. Prøvingsrapportens nummer: ....................................................................................................
5. Eventuelle merknader: Se tilføyelsen
6. Sted: ..........................................................................................................................................
7. Dato: .........................................................................................................................................
8. Underskrift: ...............................................................................................................................
9. Indeksen for informasjonspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten, og som utleveres

på anmodning, er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2)  Dersom merkingen for identifikasjon av typen inneholder tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av kjøretøyet, delen
eller den tekniske enheten som omfattes av dette typegodkjenningsdokumentet, skal slike tegn angis i dokumentet ved
symbolet «?» (f.eks. ABC ??123??).

(3) Som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF.
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Tilføyelse

til EF-typegodkjenningsdokument nr. ...
for typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til direktiv 92/21/EØF, sist endret

ved direktiv 95/48/EF

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Lengde: .......................................................................................................................  (mm)

1.2. Bredde: .......................................................................................................................  (mm)

1.3. Høyde: .......................................................................................................................  (mm)

1.4. Kjøretøyets masse i driftsferdig stand: .......................................................................... (kg)

1.5. Største teknisk tillatte masse: ........................................................................................ (kg)

1.6. Største teknisk tillatte akseltrykk

1.6.1. Aksel nr. 1: ..................................................................................................................... (kg)

Aksel nr. 2: ..................................................................................................................... (kg)

Aksel nr. 3: ..................................................................................................................... (kg)

1.7. Antall passasjerplasser (uten fører):

1.7.1. Antall klappseter (eventuelt):

1.8. Tilhengermasse

1.8.1. Tilhenger uten driftsbrems: ............................................................................................ (kg)

1.8.2. Tilhenger med driftsbrems: ............................................................................................ (kg)

1.8.3. Teknisk tillatt loddrett belastning på koplingspunktet: ................................................. (kg)

1.8.4. Koplingens overheng bak: ........................................................................................... (mm)

1.8.5. Fotografier eller tegninger av koplingens festepunkter på kjøretøyet: .................................

5. Merknader
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VEDLEGG II

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER, KRAV

1. Virkeområde

Dette direktiv får anvendelse på masse og dimensjoner for motorvogner i gruppe M1 som
definert i artikkel 1.

2. Definisjoner

2.1. De aktuelle definisjoner fastsatt i vedlegg I (herunder fotnotene) og i vedlegg II til direktiv 70/
156/EØF kommer til anvendelse også i dette direktiv.

2.2. «Masse av konvensjonell belastning» betyr en masse på 75 kg multiplisert med antall sitteplasser
for passasjerene (medregnet klappseter) som oppgitt av produsenten.

2.3. «Masse av overskytende belastning» betyr differansen mellom teknisk tillatt totalmasse og
massen i driftsferdig stand med tillegg av massen av konvensjonell belastning. Massen av
overskytende belastning kan omfatte massen av valgfritt utstyr, f.eks. soltak, klimaanlegg,
kopling.

2.4. «Koplingsmasse» betyr massen av selve koplingen og dens festedeler som oppgitt av
kjøretøyprodusenten.

2.5. «Største statiske, loddrette belastning på koplingspunktet» betyr den teknisk tillatte loddrette
belastning som når kjøretøyet står stille, overføres gjennom tilhengerens trekkstang til
kjøretøykoplingen, og som virker gjennom sentrum av koplingen. Denne belastningen må være
oppgitt av produsenten.

2.6. «Tilhengermasse» betyr massen av tilhengeren som trekkes, unntatt den loddrette belastningen
på trekkvognens koplingspunkt.

2.7. «Klappsete» betyr et ekstrasete som er beregnet på leilighetsvis bruk, og som normalt er slått
opp.

3. Krav

3.1. Dimensjoner

3.1.1. De største tillatte dimensjoner for et kjøretøy er:

3.1.1.1. Lengde: 12 000 mm

3.1.1.2. Bredde: 2 500 mm

3.1.1.3. Høyde: 4 000 mm

3.2. Masse og akseltrykk

3.2.1. Summen av akslenes største teknisk tillatte akseltrykk må ikke være mindre enn kjøretøyets
største teknisk tillatte totalmasse.

Kjøretøyets største teknisk tillatte masse må ikke være mindre enn kjøretøyets masse i driftsferdig
stand pluss massen av konvensjonell belastning.
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Når kjøretøyet er lastet til den største teknisk tillatte totalmassen i samsvar med nr. 3.2.2 og
3.2.3, må trykket på hver aksel ikke overstige det største teknisk tillatte trykket på vedkommende
aksel.

Når kjøretøyet og dets bakaksel samtidig er lastet til den største teknisk tillatte totalmassen, må
trykket på forakselen ikke være mindre enn 30 % av kjøretøyets største teknisk tillatte masse.

3.2.2. Ved kontroll av kravene fastsatt i nr. 3.2.1 tredje ledd, må massen av passasjerene, bagasjen og av
overskytende belastning utover den konvensjonelle belastningen plasseres som fastsatt i tillegget.
Metoden som skal brukes ved kontroll av massen, er beskrevet i tillegget. I tilfeller der kjøretøyet
er utstyrt med seter som kan tas ut, skal alle seter være montert når kontrollen foretas.

3.2.3. Dersom kjøretøyet er beregnet på å trekke en tilhenger, skal det foretas to tilleggskontroller i
samsvar med nr. 3.2.1 tredje ledd og nr. 3.2.2:

a) medregnet koplingens totalmasse, og
b) medregnet både koplingens totalmasse og største statiske, loddrette belastning på

koplingspunktet. Ved sistnevnte kontroll gjelder følgende:

3.2.3.1. Det største teknisk tillatte trykket på bakakselen(-akslene) kan ikke overskrides med mer enn
15 %, og kjøretøyets største teknisk tillatte totalmasse kan ikke overskrides med mer enn 10 %
eller 100 kg, avhengig av hva som er minst. Dette gjelder bare for denne bestemte bruken,
forutsatt at driftshastigheten er begrenset til 100 km/t eller mindre.

3.2.3.2. Ovennevnte overskridelse av masse og trykk skal ikke tas i betraktning ved annen godkjenning
enn godkjenning etter dette direktiv, med mindre det er uttrykkelig fastsatt i vedkommende
direktiv.

3.2.3.3. Produsenten skal i instruksjonsboken oppgi eventuelle hastighetsbegrensninger nevnt i nr. 3.2.3.1.
eller andre driftsvilkår.

3.2.4. Dersom kjøretøyprodusenten utstyrer kjøretøyet med en kopling, må han på koplingen eller i
nærheten av den på kjøretøyet angi største statiske, loddrette belastning på koplingspunktet.

3.3. Tilhengermasse og statisk, loddrett belastning på koplingen

3.3.1. Største teknisk tillatte tilhengermasse er som oppgitt av produsenten.

3.3.1.1. Tilhengermasse for et kjøretøy beregnet på å trekke en tilhenger utstyrt med driftsbremsesystem.
(Ved beregning av tilhengermassen skal det ikke tas hensyn til eventuell overskridelse av kjøretøyets
største teknisk tillatte totalmasse i henhold til nr. 3.2.3.1.)

3.3.1.1.1.Største tillatte tilhengermasse for et kjøretøy er den laveste verdien av:

a) største teknisk tillatte tilhengermasse basert på kjøretøyets konstruksjon og/eller styrken
i den mekaniske koplingen, eller

b) trekkvognens (motorvognens) største teknisk tillatte masse eller for terrenggående
kjøretøyer som definert i direktiv 70/156/EØF 1,5 ganger denne massen.

3.3.1.1.2.Tilhengerens største teknisk tillatte masse må likevel ikke i noe tilfelle overstige 3 500 kg.

3.3.1.2. Tilhengermasse for et kjøretøy beregnet på å slepe en tilhenger uten driftsbremsesystem

3.3.1.2.1.Den tillatte tilhengermassen er den laveste av følgende verdier: største teknisk tillatte
tilhengermasse eller halvparten av trekkvognens masse i driftsferdig stand.

3.3.1.2.2.Tilhengerens største teknisk tillatte masse må ikke i noe tilfelle overstige 750 kg.
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3.3.2. Den teknisk tillatte statiske, loddrette belastning på koplingen er som oppgitt av produsenten;
denne belastningen må ikke være mindre enn 4 % av største tillatte tilhengermasse og ikke mindre
enn 25 kg. Produsenten må i instruksjonsboken angi største tillatte statiske, loddrette belastning
på koplingen, koplingens festepunkter på motorvognen og største tillatte koplingsoverheng.

3.3.3. Motorvognen som trekker en tilhenger, skal være i stand til å sette et vogntog som er lastet til sin
tillatte totalmasse, i bevegelse fem ganger i løpet av fem minutter i en stigning på minst 12 %.

3.4. Det største antall sitteplasser oppgitt av produsenten skal ikke være avhengig av om kjøretøyet
trekker en tilhenger.

Tillegg

Målemetode for masse og akseltrykk for motorvogner i gruppe M1

1. Kjøretøyets masse kontrolleres som følger:

1.1. uten belastning, dvs. i driftsferdig stand i henhold til nr. 2.6 i tillegg 1 til vedlegg I, men uten fører,

For campingbiler skal også massen tilsvarende ferskvanns- og gasstanker fylt til 90 % kapasitet
medregnes,

1.2. fullastet (under de forhold som er nevnt i nr. 3.2.1 til 3.2.3 i vedlegg II), ved hjelp av beregning
som tar hensyn til følgende:

- dersom setet er justerbart, skal det stå i den bakerste normale kjøre- eller sittestilling slik
produsenten har angitt, der det bare tas hensyn til setets innstilling i lengderetningen og
ses bort fra seter som brukes på annen måte enn i normal kjøre- eller sittestilling. Dersom
setet har andre mulige innstillinger (loddrett, sidelengs, seterygg osv.), skal setet innstilles
som angitt av produsenten. Fjærende seter skal låses i den normale kjørestilling som
produsenten har angitt,

- massen som skal brukes i beregningen er:

- en masse på 68 kg for hver person (medregnet føreren),

- en masse på 7 kg for hver persons (medregnet førerens) bagasje,

- massen for hver person påføres loddrett gjennom et punkt 100 mm foran R-punktet(1)
når det gjelder seter som er justerbare i lengderetningen, og 50 mm foran R-punktet(1) når
det gjelder alle andre seter. Massen av bagasjen for hver person representeres av en
loddrett kraft som går gjennom midtpunktet av projeksjonen på et vannrett plan av
bagasjerommets største nyttelengde i kjøretøyets medianplan i lengderetningen; for
spesialkjøretøyer skal bagasjens masse plasseres i samsvar med produsentens
instruksjoner etter avtale med den tekniske instansen,

- eventuell masse som overstiger den konvensjonelle masse, skal fordeles i samsvar med
produsentens spesifikasjoner etter avtale med den tekniske instansen, under hensyn til
forskjellige nivåer på utstyr og masse og plassering av utstyr,

- for campingbiler må massen av den overskytende belastningen være minst lik
(10 kg × N) + (10 kg × L), der L er campingbilens totale lengde og N er antall passasjerer,
føreren medregnet, som oppgitt av produsenten.

Massen av den overskytende belastningen skal fordeles i alle bagasjerom i samsvar med
produsentens angivelser etter avtale med den tekniske instansen.

(1) Fastsatt i samsvar med bestemmelsene i vedlegg III til direktiv 77/649/EØF.
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1.3. De fastsatte masser og akseltrykk bestemmes i samsvar med følgende skjema:

Kjøretøyets tilstand

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

Masse og ulastet fullastet(1) fullastet med største tillatte største tillatte
akseltrykk (målt) (beregnet) belastning på akseltrykk akseltrykk med

koplingen belastning på
(beregnet) koplingen

Foraksel

Bakaksel

Totalt målt/
beregnet

Produsentens
erklæring

(1) Herunder koplingsmassen dersom kjøretøyet er beregnet på å trekke en tilhenger.

2. Kontrollresultater

(Dersom mer enn én verdi oppgis i nr. 2.8 og 2.9 i opplysningsdokumentet, må resultatene
kontrolleres for hver verdi.)

Målingene anses for tilfredstillende dersom:

- massen og akseltrykket for ulastet kjøretøy (kolonne (a)) tilsvarer det som er oppgitt av
produsenten, med en toleranse på ± 5 %; (i dette tilfellet anvendes massen som
produsenten har oppgitt, til beregning av massen i kolonne (b) og (c)),

- massen og akseltrykket som er kontrollert under forholdene nevnt i kolonne (b) og (c),
ikke overstiger største tillatte masse oppgitt av produsenten,

- kravene i nr. 3.2.1. fjerde ledd i vedlegg II er oppfylt,

- massen og akseltrykket oppgitt av produsenten er forenlige med de belastnings-
spesifikasjoner som er fastsatt for dekk for motorvognen, under hensyn til eventuelle
oppgitte hastighetsbegrensninger for trekkvognen i samsvar med nr. 3.7.3 i vedlegg IV til
direktiv 92/23/EØF.


