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KOMMISJONSDIREKTIV 2010/22/EU

av 15. mars 2010

om endring av rådsdirektiv 80/720/EØF, 86/298/EØF, 86/415/EØF og 87/402/EØF og 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/25/EF og 2003/37/EF med hensyn til typegodkjenning av 

jordbruks- og skogbrukstraktorer, for å tilpasse dem til den tekniske utvikling(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 80/720/EØF av 24. juni 1980 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
manøvreringsrom, atkomst til førersetet og dører og vinduer i 
jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul(1), særlig artikkel 3,

under henvisning til rådsdirektiv 86/298/EØF av 26. mai 1986 
om veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og 
skogbrukstraktorer med hjul(2), særlig artikkel 12,

under henvisning til rådsdirektiv 86/415/EØF av 24. juli 1986 
om montering, plassering, virkemåte og markering av 
betjeningsinnretninger i jordbruks- og skogbrukstraktorer med 
hjul(3), særlig artikkel 4,

under henvisning til rådsdirektiv 87/402/EØF av 25. juni 1987 
om veltevern montert foran førersetet på smalsporede jordbruks- 
og skogbrukstraktorer med hjul(4), særlig artikkel 11,

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 91 av 10.4.2010, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 8/2012 av 10. februar 2012 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 34 av 21.6.2012, s. 15.

(1) EFT L 194 av 28.7.1980, s. 1
(2) EFT L 186 av 8.7.1986, s. 26.
(3) EFT L 240 av 26.8.1986, s. 1.
(4) EFT L 220 av 8.8.1987, s. 1.

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/ 
25/EF av 22. mai 2000 om tiltak mot utslipp av forurensende 
gasser og partikler fra motorer til framdrift av jordbruks- og 
skogbrukstraktorer og om endring av rådsdirektiv 74/150/
EØF(5), særlig artikkel 7,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/ 
37/EF av 26. mai 2003 om typegodkjenning av jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer, tilhengere og utskiftbare trukne maskiner, 
samt deres systemer, deler og tekniske enheter, og om oppheving 
av direktiv 74/150/EØF(6), særlig artikkel 19 nr. 1 bokstav a) 
og b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I direktiv 80/720/EØF bør det presiseres hvilke vinduer 
som kan angis som nødutganger.

2) I direktiv 86/415/EØF bør det for å forbedre sikkerheten 
i traktorer angis sikkerhetskrav til kraftuttakets utvendige 
betjeningsinnretninger.

3) I direktiv 86/415/EØF bør bildene i ISO-standard 3767-
1:1996 og ISO-standard 3767-2:1996 tillates brukt 
som symboler for betjeningsinnretningene, slik at 
Fellesskapets standarder tilpasses internasjonale 
standarder for betjeningsinnretninger i jordbruks- og 
skogbrukstraktorer med hjul.

(5) EFT L 173 av 12.7.2000, s. 1.
(6) EUT L 171 av 9.7.2003, s. 1.
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4) I direktiv 2000/25/EF bør det gis visse ytterligere 
angivelser for å være i samsvar med nye grenseverditrinn 
(IIIA, IIIB og IV) som ble innført ved kommisjonsdirektiv 
2005/13/EF(7).

5) I direktiv 2003/37/EF bør det av klarhetshensyn 
innføres en mer nøyaktig ordlyd for visse punkter i 
opplysningsdokumentene.

6) I direktiv 2003/37/EF, 86/298/EØF og 87/402/EØF bør 
henvisningene til OECD-regelverkene ajourføres som 
følge av at OECD-rådets vedtak C(2005) 1 har blitt endret 
ved OECD-rådets vedtak C(2008) 128 av oktober 2008. 
Av hensyn til rettssikkerheten må relevant tekst fra slike 
OECD-dokumenter gjengis i direktivene.

7) Direktiv 80/720/EØF, 86/298/EØF, 86/415/EØF, 87/402/
EØF, 2000/25/EF og 2003/37/EF bør derfor endres.

8) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 20 nr. 1 i 
direktiv 2003/37/EF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 80/720/EØF

Direktiv 80/720/EØF endres i samsvar med vedlegg I til dette 
direktiv.

Artikkel 2

Endring av direktiv 86/298/EØF

Direktiv 86/298/EØF endres i samsvar med vedlegg II til dette 
direktiv.

Artikkel 3

Endring av direktiv 86/415/EØF

Direktiv 86/415/EØF endres i samsvar med vedlegg III til dette 
direktiv.

(7) EUT L 55 av 1.3.2005, s. 35.

Artikkel 4

Endring av direktiv 87/402/EØF

Direktiv 87/402/EØF endres i samsvar med vedlegg IV til dette 
direktiv.

Artikkel 5

Endring av direktiv 2000/25/EF

Direktiv 2000/25/EF endres i samsvar med vedlegg V til dette 
direktiv.

Artikkel 6

Endring av direktiv 2003/37/EF

I direktiv 2003/37/EF gjøres følgende endringer:

1.  [Endringen gjelder bare den engelske versjonen].

2.  Vedlegg I og II endres i samsvar med vedlegg VI til dette 
direktiv.

Artikkel 7

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1.  Medlemsstatene skal innen 30. april 2011 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. mai 2011, med 
unntak av artikkel 5, som de skal anvende fra den dato dette 
direktiv trer i kraft.

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.

2.  Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste 
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.
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Artikkel 8

Ikrafttredelse

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

Artikkel 9

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. mars 2010.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 President

 

______

VEDLEGG I

Endringer av direktiv 80/720/EØF

I vedlegg I til direktiv 80/720/EØF gjøres følgende endringer:

1.  Nr. III.4 oppheves.

2.  I nr. III.5 skal nytt ledd lyde: 

 «Ethvert vindu med tilstrekkelig størrelse kan angis som nødutgang dersom det er laget av knusbart glass og 
kan knuses med et verktøy som finnes i førerhuset for dette formålet. Glasset nevnt i tillegg 3, 4, 5, 6 og 7 til 
vedlegg III B til rådsdirektiv 89/173/EØF(*), anses i dette direktiv ikke som knusbart glass.

______________
(*) EFT L 67 av 10.3.1989, s. 1.»

__________
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VEDLEGG II

Endringer av direktiv 86/298/EØF

I direktiv 86/298/EØF gjøres følgende endringer:

1.  I vedlegg I skal nr. 1 lyde:

«1.  Definisjonene og kravene i nr. 1 i regelverk 7(*) i OECD-vedtak C(2008) 128 av oktober 2008, med unntak av 
nr. 1.1 (jordbruks- og skogbrukstraktorer), får anvendelse, og de skal lyde:

«1. Definisjoner

1.1  [ikke relevant]

1.2 Veltevern

 Med veltevern (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som hovedformål 
å unngå eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter under normal 
bruk.

 Veltevernet kjennetegnes ved at det danner en frisone stor nok til å beskytte føreren når vedkommende 
sitter enten innenfor det området som avgrenses av veltevernet, eller innenfor et område som 
avgrenses av en rekke rette linjer fra ytterkantene av veltevernet til alle deler av traktoren som 
kan komme i kontakt med flatt underlag, og som kan bære traktoren i denne posisjonen dersom 
traktoren velter.

1.3 Sporvidde

1.3.1 I n n l e d e n d e  d e f i n i s j o n :  h j u l e t s  m i d t p l a n

 Hjulets midtplan ligger midt mellom de to planene for felgenes omkrets på deres ytterside.

1.3.2 D e f i n i s j o n  a v  s p o r v i d d e

 Vertikalplanet gjennom hjulakselen krysser sitt midtplan langs en rett linje som møter støtteflaten 
i et punkt. Dersom A og B er de to punktene som er definert på denne måten for hjulene på samme 
traktoraksel, er sporvidden avstanden mellom punkt A og B. Sporvidden kan defineres på denne 
måten for både for- og bakhjul. Når det gjelder tvillinghjul, er sporvidden avstanden mellom begge 
hjulparenes midtplan.

1.3.3 T i l l e g g s d e f i n i s j o n :  t r a k t o r e n s  m i d t p l a n

 Ytterpunktene for punkt A og B på traktorens bakaksel gir den største mulige verdien for sporvidden. 
Vertikalplanet som danner en rett vinkel på linjen AB i dennes midtpunkt, er traktorens midtplan.

1.4 Akselavstand

 Avstanden mellom de vertikalplan som går gjennom de to linjene AB som definert ovenfor, én for 
forhjulene og én for bakhjulene.

1.5 Bestemmelse av setets indekspunkt, setets innstilling under prøving

1.5.1 S e t e t s  i n d e k s p u n k t  ( S I P ) ( * * )

 Setets indekspunkt skal bestemmes i samsvar med ISO 5353:1995.

1.5.2 S e t e t s  p l a s s e r i n g  o g  i n n s t i l l i n g  u n d e r  p r ø v i n g

1.5.2.1  Dersom hellingen på ryggstøtten og sitteflaten er justerbar, skal den justeres slik at setets indekspunkt 
er i høyeste bakre posisjon.

1.5.2.2  Dersom setet er utstyrt med fjæring, skal det blokkeres midtveis i vandringen, med mindre dette 
strider mot seteprodusentens klare anvisning.
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1.5.2.3  Dersom setets innstilling bare er justerbar i lengderetningen og i høyden, skal lengdeaksen som går 
gjennom setets indekspunkt, være parallell med traktorens vertikalplan i lengderetningen gjennom 
rattets midtpunkt, med en tillatt sideforskyvning på høyst 100 mm.

1.6 Frisone

1.6.1 R e f e r a n s e p l a n

 Frisonen er illustrert i figur 7.1 og 7.2. Sonen er definert i forhold til referanseplanet og setets 
indekspunkt. Referanseplanet er et vertikalplan, vanligvis på langs av traktoren gjennom setets 
indekspunkt og rattets midtpunkt. Normalt sammenfaller referanseplanet med traktorens midtplan 
i lengderetningen. Referanseplanet skal antas å bevege seg horisontalt med setet og rattet under 
belastning, men å forbli vinkelrett på traktoren eller gulvet på veltevernet. Frisonen defineres på 
grunnlag av nr. 1.6.2 og 1.6.3.

1.6.2 B e s t e m m e l s e  a v  f r i s o n e n  f o r  t r a k t o r e r  m e d  e t  i k k e - v e n d b a r t  s e t e

 Frisonen for traktorer med et ikke-vendbart sete defineres i nr. 1.6.2.1-1.6.2.13 nedenfor og 
avgrenses av de følgende plan når traktoren står på en horisontal flate og setet, dersom dette er 
justerbart, er justert til høyeste bakre posisjon(***) og rattet, dersom dette er justerbart, er justert til 
midtstilling for kjøring i sittende stilling:

1.6.2.1.  et horisontalplan A1 B1 B2 A2, (810 + av) mm over setets indekspunkt med linjen B1B2 plassert 
(ah–10) mm bak setets indekspunkt,

1.6.2.2.  et skråplan H1 H2 G2 G1, som er vinkelrett på referanseplanet og omfatter både et punkt 150 mm bak 
linjen B1B2 og ryggstøttens bakerste punkt,

1.6.2.3.  en sylindrisk overflate A1 A2 H2 H1, som er vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 120 mm 
og tangerer de planene som er definert i nr. 6.2.1 og 1.6.2.2 ovenfor,

1.6.2.4.  en sylindrisk overflate B1 C1 C2 B2, som er vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 900 mm, 
strekker seg 400 mm framover og tangerer det planet som er definert i nr. 1.6.2.1 ovenfor, langs 
linjen B1B2,

1.6.2.5.  et skråplan C1 D1 D2 C2, som er vinkelrett på referanseplanet, treffer flaten som er definert i 
nr. 1.6.2.4 ovenfor og går 40 mm foran rattets forreste ytterkant. Dersom rattet er justert til en høy 
posisjon, strekker dette planet seg framover fra linjen B1B2 og tangerer overflaten som er definert i 
nr. 1.6.2.4 ovenfor,

1.6.2.6.  et vertikalplan D1 K1 E1 E2 K2 D2, som er vinkelrett på referanseplanet 40 mm foran rattets ytterkant,

1.6.2.7.  et horisontalplan E1 F1 P1 N1 N2 P2 F2 E2, som går gjennom et punkt (90–av) mm under setets 
indekspunkt,

1.6.2.8.  en overflate G1 L1 M1 N1 N2 M2 L2 G2, om nødvendig buet fra den nederste avgrensningen som 
er definert i nr. 1.6.2.2 ovenfor, til horisontalplanet som er definert i nr. 1.6.2.7 ovenfor, som er 
vinkelrett på referanseplanet og i kontakt med ryggstøtten i hele dens lengde,

1.6.2.9.  to vertikalplan K1 I1 F1 E1 og K2 I2 F2 E2, som er parallelle med referanseplanet med 250 mm på 
hver side av referanseplanet, og som er avgrenset i toppen 300 mm over planet som er definert i 
nr. 1.6.2.7 ovenfor,

1.6.2.10.  to skrå og parallelle plan A1 B1 C1 D1 K1 I1 L1 G1 H1 og A2 B2 C2 D2 K2 I2 L2 G2 H2, som begynner 
fra den øverste kanten av de plan som er definert i nr. 1.6.2.9 ovenfor og treffer horisontalplanet som 
er definert i nr. 1.6.2.1 ovenfor, minst 100 mm fra referanseplanet på belastningssiden,

1.6.2.11.  to deler av vertikalplan Q1 P1 N1 M1 og Q2 P2 N2 M2, som er parallelle med referanseplanet med 200 
mm på hver side av referanseplanet, og som er avgrenset i toppen 300 mm over det horisontalplanet 
som er definert i nr. 1.6.2.7 ovenfor,

1.6.2.12.  to deler I1 Q1 P1 F1 og I2 Q2 P2 F2 av et vertikalplan, som er vinkelrett på referanseplanet og går 
(210–ah) mm foran setets indekspunkt,
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1.6.2.13.  to deler I1 Q1 M1 L1 og I2 Q2 M2 L2 av det horisontalplanet som går 300 mm over planet som er 
definert i nr. 1.6.2.7 ovenfor.

1.6.3 B e s t e m m e l s e  a v  f r i s o n e n  f o r  t r a k t o r e r  m e d  v e n d b a r  f ø r e r p l a s s

 For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt), skal frisonen være det området som 
avgrenses av de to frisonene som defineres av rattets og setets to forskjellige stillinger.

1.6.4 F o r s k j e l l i g e  s e t e r

1.6.4.1  For traktorer som kan utstyres med forskjellige seter, skal det avgrensede området som omfatter 
indekspunktene for alle mulige seter, brukes under prøvingene. Veltevernet skal ikke trenge inn i 
den større frisonen, som fastsettes ut fra disse forskjellige seteindekspunktene.

1.6.4.2  Dersom det foreslås en ny type sete etter at prøvingen har funnet sted, skal det avgjøres om frisonen 
rundt det nye setets indekspunkt ligger innenfor det avgrensede området som er fastsatt tidligere. 
Dersom dette ikke er tilfelle, skal det foretas ny prøving.

1.7 Tillatte toleranser ved måling

Lineære dimensjoner: ± 3 mm

med unntak av

— dekkutbøyning: ± 1 mm

— veltevernets deformasjon under horisontal belastning: ± 1 mm

— pendelloddets fallhøyde: ± 1 mm

Masse: ± 1 %

Kraft: ± 2 %

Vinkler: ± 2°

1.8 Symboler

ah (mm) Halvparten av horisontal seteinnstilling

av (mm) Halvparten av vertikal seteinnstilling

B (mm) Traktorens minste totalbredde

B6 (mm) Veltevernets største ytre bredde

D (mm) Deformasjon av veltevernet ved slagpunktet (dynamisk prøving) eller ved 
det punktet og i den retningen belastningen ble påført (statisk prøving)

D′ (mm) Deformasjon av veltevernet ved beregnet nødvendig energi

Ea (J) Absorbert belastningsenergi på det punktet belastningen er fjernet. Område 
under kraft-deformasjonskurven

Ei (J) Absorbert belastningsenergi. Område under kraft-deformasjonskurven

E′i (J) Absorbert belastningsenergi etter utfyllende belastningsprøving som følge av 
brudd eller sprekker

E′′i (J) Absorbert belastningsenergi under overbelastningsprøving i 
tilfeller hvor belastningen har blitt fjernet før igangsetting av denne 
overbelastningsprøvingen. Område under kraft-deformasjonskurven

Eil (J) Tilført energi som skal absorberes under belastning i lengderetningen

Eis (J) Tilført energi som skal absorberes under belastning fra siden

F (N) Statisk belastningskraft

F′ (N) Belastningskraft for beregnet nødvendig energi, tilsvarende E′i

F-D Kraftdeformasjonsdiagram
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Fmax (N) Høyeste statiske belastningskraft når belastningen påføres, med unntak av 
overbelastning

Fv (N) Vertikal belastningskraft

H (mm) Pendelloddets fallhøyde (dynamisk prøving)

H′ (mm) Pendelloddets fallhøyde ved utfyllende prøving (dynamisk prøving)

I (kgm2) Traktorens referanse-treghetsmoment rundt bakhjulenes midtlinje, uansett 
bakhjulenes masse

L (mm) Traktorens referanseakselavstand

M (mm) Traktorens referansemasse under styrkeprøving, som definert i nr. 3.1.1.4 i 
vedlegg II

___________
(*)  OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med hjul.
(**) For utvidelsesprøvinger til prøvingsrapporter hvor setets referansepunkt (SRP) opprinnelig ble brukt, skal de 

påkrevde målingene utføres med henvisning til SRP i stedet for SIP, og det skal tydelig angis at SRP er brukt 
(se vedlegg 1).

(***) Brukere minnes om at setets indekspunkt bestemmes i samsvar med ISO 5353, og at dette er et fast punkt i 
traktoren som ikke beveger seg når setet er justert til en annen innstilling enn midtstillingen. Ved bestemmelse 
av frisonen skal setet være justert til den bakerste og høyeste innstillingen.»»

2.  Vedlegg II skal lyde:

«VEDLEGG II

Tekniske krav

De tekniske kravene til EF-typegodkjenning av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer med hjul, skal være de som er fastsatt i nr. 3 i regelverk 7 i OECD-vedtak C(2008) 128 av 
oktober 2008, med unntak av nr. 3.1.4 (Prøvingsrapport), nr. 3.3.1 (Administrative utvidelser), nr. 3.4 (Merking) 
og nr. 3.6 (Bilbeltefestenes yteevne), og de skal lyde:

«3.  REGLER OG ANVISNINGER

3.1 Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren

3.1.1 Generelle krav

3.1.1.1 P r ø v i n g e n s  f o r m å l

 Prøving ved bruk av spesialinnretninger har som formål å simulere de belastningene som et veltevern 
utsettes for når traktoren velter. Slik prøving gjør det mulig å vurdere styrken til veltevernet og 
til alle braketter som fester det til traktoren samt styrken til alle deler på traktoren som overfører 
prøvingsbelastningen.

3.1.1.2 P r ø v i n g s m e t o d e r

 Prøving kan utføres i samsvar med den dynamiske metoden eller den statiske metoden. De to 
metodene anses som likeverdige.

3.1.1.3 G e n e r e l l e  r e g l e r  f o r  f o r b e r e d e l s e  t i l  p r ø v i n g

3.1.1.3.1  Veltevernet skal være i samsvar med spesifikasjonene for produksjonsserien. Det skal være festet til 
en av traktorene det er beregnet på i samsvar med produsentens anbefalte festemetode.

 Merk: Det kreves ikke en ferdigoppbygd traktor for den statiske prøvingen av styrke, men veltevernet 
og de delene på traktoren som det er festet til, skal utgjøre en driftsklar enhet, heretter kalt «enheten».

3.1.1.3.2  Under både statisk og dynamisk prøving skal traktoren (eller enheten) være utstyrt med alle deler 
som inngår i produksjonsserien, og som kan påvirke veltevernets styrke eller være nødvendig for 
styrkeprøvingen.

 Deler som kan skape fare i frisonen, skal også være montert på traktoren (eller enheten), slik at de kan 
undersøkes med hensyn til samsvar med godkjenningsvilkårene i nr. 3.1.3. Alle delene til traktoren 
eller til veltevernet, medregnet beskyttelse mot været, skal være med på eller være spesifisert på 
tegninger.
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3.1.1.3.3  Under styrkeprøving skal alle plater og avtakbare, ikke-bærende deler fjernes, slik at disse ikke bidrar 
til å øke styrken på veltevernet.

3.1.1.3.4  Sporvidden skal stilles inn slik at veltevernet, så langt som det er mulig, ikke støttes av dekkene under 
styrkeprøvingen. Dersom prøvingen utføres is samsvar med den statiske metoden, må hjulene kunne 
fjernes.

3.1.1.4 T r a k t o r e n s  r e f e r a n s e m a s s e  u n d e r  s t y r k e p r ø v i n g

 Referansemassen M brukt i formlene for å beregne pendelloddets fallhøyde, belastningsenergien 
og den vertikale belastningskraften, skal være minst traktorens masse, uten valgfritt tilleggsutstyr, 
men med kjølevæske, smøremiddel, drivstoff, verktøy og veltevern. Ballast, hjulvekter, påmonterte 
redskaper, påmontert utstyr og alt spesialutstyr er ikke inkludert.

3.1.2 Prøvinger

3.1.2.1 R e k k e f ø l g e  v e d  p r ø v i n g

 Prøvingene skal, uten at det berører de utfyllende prøvingene nevnt i nr. 3.2.1.1.6, 3.2.1.1.7, 3.2.2.1.6 
og 3.2.2.1.7, utføres i følgende rekkefølge:

1.   slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) bak på 
veltevernet (se nr. 3.2.1.1.1 og 3.2.2.1.1),

2.  vertikal belastningsprøving bak på veltevernet (dynamisk eller statisk prøving) (se nr. 3.2.1.1.4 
og 3.2.2.1.4),

3.  slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) foran på 
veltevernet (se nr. 3.2.1.1.2 og 3.2.2.1.2),

4.  slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) på siden av 
veltevernet (se nr. 3.2.1.1.3 og 3.2.2.1.3),

5.  vertikal belastningsprøving foran på veltevernet (dynamisk eller statisk prøving) (se nr. 3.2.1.1.5 
og 3.2.2.1.5).

3.1.2.2 G e n e r e l l e  k r a v

3.1.2.2.1  Dersom noen del av festeutstyret beveger seg eller ryker under prøvingen, skal prøvingen gjentas.

3.1.2.2.2  Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer av traktoren eller veltevernet under prøvingen.

3.1.2.2.3  Under hele prøvingen skal traktorens gir stå i fri og bremsene ikke være tilkoplet.

3.1.2.2.4  Dersom traktoren er utstyrt med et fjæringssystem mellom karosseriet og hjulene, skal dette systemet 
være blokkert under prøvingen.

3.1.2.2.5  Den første slagprøvingen bak (dynamisk prøving) eller den første horisontale belastningsprøvingen bak 
(statisk prøving) skal utføres på den siden prøvingsmyndighetene mener vil gi de slag og belastninger 
som er mest mulig ufordelaktige for veltevernet. Slagprøving eller horisontal belastningsprøving 
på siden og slagprøving eller horisontal belastningsprøving bak skal utføres på begge sider av 
veltevernets midtplan i lengderetningen. Slagprøvingen eller den horisontale belastningsprøvingen 
foran skal utføres på samme side av veltevernets midtplan i lengderetningen som slagprøvingen eller 
den horisontale belastningsprøvingen på siden.

3.1.3 Godkjenningsvilkår

3.1.3.1  Et veltevern anses for å ha tilfredsstilt kravene til styrke dersom det oppfyller følgende vilkår:

3.1.3.1.1  Etter hver dynamiske delprøving skal det ikke forekomme brudd og sprekker, som beskrevet i 
nr. 3.2.1.2.1. Dersom det under dynamisk prøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal det 
utføres en utfyllende slagprøving eller vertikal belastningsprøving, som beskrevet i nr. 3.2.1.1.6 eller 
3.2.1.1.7, umiddelbart etter den prøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.

3.1.3.1.2  Ved statisk prøving, når den nødvendige energien oppnås under hver foreskrevne horisontale 
belastningsprøving eller under overbelastningsprøvingen, skal kraften være større enn 0,8 F.

3.1.3.1.3  Dersom det under statisk prøving oppstår brudd eller sprekker etter påføring av vertikal belastningskraft, 
skal det utføres en utfyllende vertikal belastningsprøving, som beskrevet i nr. 3.2.2.1.7, umiddelbart 
etter den vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.
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3.1.3.1.4  Under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal ikke noen del av veltevernet trenge inn i 
frisonen, som beskrevet i nr. 1.6 i vedlegg I.

3.1.3.1.5  Under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal alle deler av frisonen være beskyttet av 
veltevernet, i samsvar med nr. 3.2.1.2.2 og 3.2.2.2.2.

3.1.3.1.6  Under prøvingene må ikke veltevernet ha noen innvirkning på setekonstruksjonen.

3.1.3.1.7  Den elastiske deformasjonen, som måles i samsvar med nr. 3.2.1.2.3 og 3.2.2.2.3, skal være mindre 
enn 250 mm.

3.1.3.2  Det skal ikke være noe utstyr som medfører noen fare for føreren. Det skal ikke være utstikkende 
deler eller utstyr som kan skade føreren dersom traktoren velter, eller noen deler eller utstyr som vil 
kunne sette vedkommende fast – for eksempel ved å klemme på benet eller foten – som følge av at 
veltevernet blir deformert.

3.1.4  [ikke relevant]

3.1.5 Innretninger og utstyr for dynamisk prøving

3.1.5.1 P e n d e l l o d d

3.1.5.1.1  Et lodd som fungerer som en pendel, skal henges opp med to kjettinger eller ståltau fra 
omdreiningspunkter minst 6 m over underlaget. Det skal sørges for et middel som muliggjør 
uavhengig regulering av loddets slaghøyde og vinkelen mellom loddet og opphengets kjettinger eller 
ståltau.

3.1.5.1.2  Pendelloddets masse skal være 2000 ± 20 kg, ikke medregnet vekten av kjettinger eller ståltau, som 
ikke skal overstige 100 kg. Lengden på slagflatens sider skal være 680 ± 20 mm (se figur 7.3). Loddet 
skal være fylt på en slik måte at plasseringen av dets tyngdepunkt er konstant og sammenfaller med 
parallellepipedets geometriske midtpunkt.

3.1.5.1.3  Parallellepipedet skal være tilknyttet innretningen som trekker det bakover, med en momentan 
utløsningsmekanisme som er utformet og plassert slik at den utløser pendelloddet, men uten at 
parallellepipedet kommer i svingninger rundt sin horisontalakse, som er vinkelrett på pendelloddets 
svingningsplan.

3.1.5.2 P e n d e l o p p h e n g

 Pendelloddets omdreiningspunkter skal være solid fastgjort, slik at deres forskyvning ikke i noen 
retning overstiger 1 % av fallhøyden.

3.1.5.3 F o r a n k r i n g e r

3.1.5.3.1  Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et stort nok område til at traktoren kan 
forankres på de måtene som er vist i illustrasjonene (se figur 7.4, 7.5 og 7.6), skal være godt festet til 
et fast underlag under pendelloddet.

3.1.5.3.2  Traktoren skal forankres til skinnene med rundt ståltau med fiberkjerne, oppbygd av 6 x 19 tråder 
i samsvar med ISO 2408:2004. Ståltauets nominelle diameter skal være 13 mm. Metalltrådenes 
bruddstyrke skal være minst 1770 MPa.

3.1.5.3.3  På midjestyrte traktorer skal omdreiningspunktet støttes opp og forankres til bakken på egnet måte 
for alle prøvinger. Under slagprøving på siden skal omdreiningspunktet på samme måte støttes opp 
på motsatt side av siden for slaget. For- og bakhjulene behøver ikke å være lineære dersom dette gjør 
det enklere å feste ståltauene riktig.

3.1.5.4 H j u l s t ø t t e  o g  b j e l k e

3.1.5.4.1  En bjelke av nåletre med dimensjon 150 x 150 mm skal brukes som støtte for hjulene under 
slagprøving (se figur 7.4, 7.5 og 7.6).

3.1.5.4.2  Under slagprøving på siden skal en bjelke av nåletre spennes fast til underlaget på motsatt side for 
slaget for å støtte opp hjulfelgene (se figur 7.6).

3.1.5.5 S t ø t t e r  o g  f o r a n k r i n g e r  f o r  m i d j e s t y r t e  t r a k t o r e r

3.1.5.5.1  Det skal brukes ekstra støtter og forankringer for midjestyrte traktorer. Hensikten med dette er å 
sikre at den delen av traktoren som er påmontert veltevernet, er like stiv som en traktor som ikke er 
midjestyrt.
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3.1.5.5.2  Særlige tilleggsopplysninger for slagprøving og vertikal belastningsprøving er gitt i nr. 3.2.1.1.

3.1.5.6 D e k k t r y k k  o g  u t b ø y n i n g e r

3.1.5.6.1  Traktordekkene skal ikke ha flytende ballast, og de skal pumpes opp til det trykket traktorprodusenten 
anbefaler for arbeid i terrenget.

3.1.5.6.2  Forankringene skal i ethvert tilfelle spennes så stramt at dekkene utsettes for en utbøyning på 12 % 
av dekkets sidehøyde (avstanden mellom bakken og felgens laveste punkt) før fastspenningen.

3.1.5.7 R i g g  f o r  v e r t i k a l  b e l a s t n i n g s p r ø v i n g

 En rigg som vist i figur 7.7, skal kunne utøve en vertikal kraft nedover på et veltevern gjennom en 
stiv bjelke med bredde på ca. 250 mm som er forbundet med en kraftpåføringsmekanisme ved hjelp 
av universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen.

3.1.5.8 M å l e u t s t y r

 Følgende måleutstyr skal brukes:

3.1.5.8.1  En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon 
og varig deformasjon, se figur 7.8).

3.1.5.8.2  En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt 
beskyttet av veltevernet under hele prøvingen (se nr. 3.2.2.2.2).

3.1.6 Innretninger og utstyr for statisk prøving

3.1.6.1 R i g g  f o r  s t a t i s k  p r ø v i n g

3.1.6.1.1  Riggen for statisk prøving skal være konstruert slik at det er mulig å utsette veltevernet for trykk eller 
belastning.

3.1.6.1.2  Det skal treffes tiltak for å sikre at belastningen fordeles jevnt og vinkelrett i belastningsretningen 
langs en flens som er mellom 250 mm og 700 mm lang, og med nøyaktige multiplum på 50 mellom 
disse lengdene. Den stive bjelken skal ha en vertikal anleggsflate på 150 mm. De av bjelkens kanter 
som er i kontakt med veltevernet, skal være avrundet, med en radius på høyst 50 mm.

3.1.6.1.3  Anleggsflaten skal kunne justeres til enhver vinkel i forhold til belastningsretningen, slik at den kan 
følge vinkelvariasjonene i veltevernets belastningsbærende overflate når veltevernet deformeres.

3.1.6.1.4  Kraftens retning (avvik fra horisontal og vertikal retning):

– ved prøvingens begynnelse, under nullbelastning: ± 2°,

– under prøving, under belastning: 10° over og 20° under horisontalen. Disse variasjonene skal 
være så små som mulig.

3.1.6.1.5  Deformasjonshastigheten skal være langsom, under 5 mm/s, slik at belastningen hele tiden kan 
betegnes som statisk.

3.1.6.2 I n n r e t n i n g  f o r  m å l i n g  a v  e n e r g i e n  v e l t e v e r n e t  a b s o r b e r e r

3.1.6.2.1  Kraft-deformasjonskurven skal plottes for å bestemme hvor mye energi veltevernet absorberer. Det 
er ikke nødvendig å måle kraften og deformasjonen ved det punktet belastningen påføres veltevernet. 
Likevel skal kraften og deformasjonen måles samtidig og lineært.

3.1.6.2.2  Startpunktet for deformasjonsmålingene skal velges slik at bare energien som absorberes av 
veltevernet og/eller ved deformasjon av visse deler av traktoren, blir tatt i betraktning. Det skal ikke 
tas hensyn til energien som absorberes av deformasjonen og/eller glidning av forankringen.
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3.1.6.3 F o r a n k r i n g  a v  t r a k t o r e n

3.1.6.3.1  Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et tilstrekkelig stort område til at traktoren 
kan forankres på samme måte som vist i illustrasjonene, skal være godt festet til et fast underlag i 
nærheten av prøvingsriggen.

3.1.6.3.2  Traktoren skal forankres til skinnene ved hjelp av egnet utstyr (plater, kiler, ståltau, donkraft, osv.), 
slik at den ikke kan flytte på seg under prøvingen. Dette kravet skal kontrolleres under prøving ved 
hjelp av vanlig utstyr for lengdemåling.

 Dersom traktoren flytter på seg, skal hele prøvingen gjentas, med mindre systemet for 
deformasjonsmåling som brukes ved plotting av kraft-deformasjonskurven, er tilknyttet traktoren.

3.1.6.4 R i g g  f o r  v e r t i k a l  b e l a s t n i n g s p r ø v i n g

 En rigg som vist i figur 7.7, skal kunne utøve en vertikal kraft nedover på veltevernet gjennom en stiv 
bjelke som er ca. 250 mm bred, og som er forbundet med kraftpåføringsmekanismen ved hjelp av 
universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen.

3.1.6.5 A n n e t  m å l e u t s t y r

 Følgende måleutstyr er også nødvendig:

3.1.6.5.1  En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon 
og varig deformasjon, se figur 7.8).

3.1.6.5.2  En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt 
beskyttet av veltevernet under hele prøvingen (se nr. 3.3.2.2.2).

3.2 Prøvingsmetoder

3.2.1 Dynamisk prøving

3.2.1.1 S l a g p r ø v i n g  o g  v e r t i k a l  b e l a s t n i n g s p r ø v i n g

3.2.1.1.1 Slagprøving bak

3.2.1.1.1.1  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets 
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet 
A tilsvarende M/100, med mindre veltevernet ved kontaktpunktet har en større vinkel på vertikalplanet 
under deformasjon. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, 
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, 
og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt har en vinkel på 20° på vertikalplanet.

 Loddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie rundt 
slagpunktet.

 Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som 
innebærer velting bakover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en 
avstand på 1/6 av bredden på toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt med traktorens 
midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets topp.

 Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for 
å sikre at slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte.

3.2.1.1.1.2  Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene, 
og plassert som vist i figur 7.4. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand 
at ståltauene danner en vinkel på mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene 
skal i tillegg plasseres slik at sammenløpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der 
tyngdepunktet for pendelloddet vandrer.

 Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 3.1.5.6.2. Etter at ståltauene er 
strammet, skal stoppbjelken plasseres foran og tett mot bakhjulene og deretter festes til underlaget.

3.2.1.1.1.3  Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en 
dimensjon på minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget.
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3.2.1.1.1.4  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en 
av følgende to formler:

 H = 2,165 × 10–8 M L2

 eller

 H = 5,73 × 10–2 I

 Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.

3.2.1.1.1.5  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal høyden være den største som er gitt 
ved en av de to formlene ovenfor eller en av de to formlene nedenfor:

 H = 25 + 0,07 M

 for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,

 H = 125 + 0,02 M

 for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

3.2.1.1.2 Slagprøving foran

3.2.1.1.2.1  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets 
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet 
A tilsvarende M/100, med mindre veltevernet ved kontaktpunktet har en større vinkel på vertikalplanet 
under deformasjon. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, 
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, 
og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt har en vinkel på 20° på vertikalplanet.

 Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie 
rundt slagpunktet.

 Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren 
velter over på siden under kjøring forover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal 
befinne seg i en avstand på 1/6 av bredden på toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt 
med traktorens midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets topp.

 Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for 
å sikre at slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte.

3.2.1.1.2.2  Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene, 
og plassert som vist i figur 7.5. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand 
at ståltauene danner en vinkel på mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene 
skal i tillegg plasseres slik at sammenløpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der 
tyngdepunktet for pendelloddet vandrer.

 Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 3.1.5.6.2. Etter at ståltauene er 
strammet, skal stoppbjelken plasseres bak og tett inntil bakhjulene og deretter festes til underlaget.

3.2.1.1.2.3  Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en 
dimensjon på minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget.

3.2.1.1.2.4  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en 
av de følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den enheten prøvingen 
gjelder:

 H = 25 + 0,07 M

 for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,

 H = 125 + 0,02 M

 for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.
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 Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.

3.2.1.1.2.5  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt):

– Dersom veltevernet er en bakmontert veltebøyle med to stolper, skal formelen ovenfor anvendes.

– For andre typer veltevern skal høyden være den største som er gitt enten ved den relevante 
formelen ovenfor eller den relevante formelen nedenfor:

 H = 2,165 × 10–8 ML2

 eller

 H = 5,73 × 10–2 I

 Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.

3.2.1.1.3 Slagprøving på s iden

3.2.1.1.3.1  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets 
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene er vertikale, med mindre veltevernet ved 
kontaktpunktet har en vinkel på under 20° på vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal 
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet 
ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengingskjettingene eller 
-ståltauene forblir vertikale.

3.2.1.1.3.2  Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie 
rundt slagpunktet.

3.2.1.1.3.3  Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som 
skyldes velting mot siden, normalt den øvre kanten. Med mindre det er sikkert at en annen del av 
denne kanten vil treffe bakken først, skal slagpunktet være i planet som er vinkelrett på traktorens 
midtplan i lengderetningen og passerer 60 mm foran setets indekspunkt når setet er midtstilt i 
lengderetningen.

3.2.1.1.3.4  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal slagpunktet være i planet som 
er vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen og passerer gjennom midtpunktet på det 
segmentet som forbinder de to indekspunktene for setet, som bestemmes ved å forbinde setets to 
forskjellige innstillinger. For veltevern med et system med to stolper skal slagpunktet være på en av 
de to stolpene.

3.2.1.1.3.5  Traktorhjulene på slagsiden skal forankres til underlaget ved hjelp av ståltau over de tilsvarende 
endene på for- og bakakslene. Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i 
nr. 3.1.5.6.2.

 Etter at ståltauene er strammet, skal stoppbjelken plasseres på underlaget, tett mot hjulene på motsatt 
side av slagsiden, og deretter festes til underlaget. Det kan bli nødvendig å bruke to bjelker eller 
kiler dersom yttersidene av for- og bakhjulene ikke står på samme vertikalplan. Støtten skal deretter 
plasseres som vist i figur 7.6, tett inntil hjulkantene på det mest belastede hjulet på motsatt side av 
slaget, og deretter festes til underlaget. Støttens lengde når den er plassert mot hjulkanten, skal være 
slik at den danner en vinkel på 30 ±3° med underlaget. I tillegg skal tykkelsen, dersom dette er mulig, 
være 20-25 ganger mindre enn dens lengde og 2-3 ganger mindre enn dens bredde. Støttene skal i 
begge ender være utformet som vist på detaljtegningene i figur 7.6.

3.2.1.1.3.6  For midjestyrte traktorer skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en dimensjon 
på minst 100 x 100 mm, som på siden mot bakhjulet støttes av en lignende innretning som den støtten 
som i nr. 3.2.1.1.3.2 er plassert mot bakhjulet. Styreleddet skal deretter forankres til underlaget.

3.2.1.1.3.7  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en 
av de følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den enheten prøvingen 
gjelder:

 H = 25 + 0,20 M

 for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,
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 H = 125 + 0,15 M

 for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

3.2.1.1.3.8  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt):

– dersom veltevernet er en bakmontert veltebøyle med to stolper, skal den valgte høyden være 
den største som er gitt enten ved den relevante formelen ovenfor eller den relevante formelen 
nedenfor:

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

 for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,

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

 for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

– For andre typer veltevern skal den valgte høyden være den største som er gitt enten ved den 
relevante formelen ovenfor eller den relevante formelen nedenfor: 

 H = 25 + 0,20 M

 for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,

 H = 125 + 0,15 M

 for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

 Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.

3.2.1.1.4 Vert ikal  belastningsprøving bak

 Bjelken skal plasseres tvers over den bakre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den 
vertikale belastningskraften skal befinne seg i traktorens midtplan i lengderetningen. Det skal påføres 
en kraft Fv, hvor:

 Fv = 20 M

 Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet 
beveger seg.

 Dersom bakre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften 
påføres inntil taket er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets 
øverste punkt med den delen av traktorens bakpart som kan bære traktoren når den er veltet.

 Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil 
bære traktoren når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt.

3.2.1.1.5 Vert ikal  belastningsprøving foran

 Bjelken skal plasseres tvers over den fremre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den 
vertikal belastningskraften skal befinne seg i traktorens midtplan i lengderetningen. Det skal påføres 
en kraft Fv, hvor:

 Fv = 20 M

 Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet 
beveger seg.

 Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften 
påføres inntil taket er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets 
øverste punkt med den delen av traktorens forpart som kan bære traktoren når den er veltet.

 Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil 
bære traktoren når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt.
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3.2.1.1.6 Utfyl lende s lagprøving

 Dersom det under en slagprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal det utføres en ny, 
lignende slagprøving, men med en fallhøyde på:

 H’ = (H × 10–1) (12 + 4a) (1 + 2a)–1

 umiddelbart etter slagprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene, der «a» angir forholdet 
mellom den varige deformasjonen (Dp) og den elastiske deformasjonen (De):

 a = Dp / De

 målt i slagpunktet. Den nye varige deformasjonen som forårsakes av det andre slaget, skal ikke være 
større enn 30 % av den varige deformasjonen som er forårsaket av det første slaget.

 For å kunne utføre den utfyllende prøvingen, er det nødvendig å måle den elastiske deformasjonen 
under alle slagprøvingene.

3.2.1.1.7 Utfyl lende vert ikal  belastningsprøving

 Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en 
ny, lignende vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart 
etter den vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.

3.2.1.2 M å l i n g e r  s o m  s k a l  u t f ø r e s

3.2.1.2.1 Brudd og sprekker

 Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd 
og sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.

 Det skal ses bort fra alle sprekker som er forårsaket av kantene på pendelloddet.

3.2.1.2.2 Inntrengning i  fr isonen

 Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i 
frisonen rundt førersetet, som definert i nr. 1.6.

 Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. For dette 
formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes av veltevernet, dersom noen del 
av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde veltet i den retningen som 
prøvingsbelastningen påføres fra. I denne sammenhengen skal innstillingen for fordekk, bakdekk og 
sporvidde skal være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt.

3.2.1.2.3 Elast isk  deformasjon (ved s lagprøving på s iden)

 Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt på det vertikalplanet 
belastningen påføres. Til denne målingen kan det brukes en innretning lignende den som vises i figur 
7.8.

3.2.1.2.4 Varig deformasjon

 Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet 
registreres. For dette formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt 
registreres før prøvingen begynner.

3.2.2 Statisk prøving

3.2.2.1 H o r i s o n t a l  o g  v e r t i k a l  b e l a s t n i n g s p r ø v i n g

3.2.2.1.1 Horisontal  belastningsprøving bak

3.2.2.1.1.1  Belastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan i 
lengderetningen.

 Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke 
som skyldes velting bakover, normalt den øvre kanten. Vertikalplanet der belastningen påføres, skal 
ligge i en avstand som tilsvarer 1/3 av den ytre bredden på veltevernets øvre del fra midtplanet i 
lengderetningen.

 Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for 
å sikre at belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen 
måte.
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3.2.2.1.1.2  Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.1.6.3.

3.2.2.1.1.3  Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:

 Eil = 2,165 × 10–7 M L2

 eller

 Eil = 0,574 × I

3.2.2.1.1.4  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal energien være den største som er gitt 
enten ved den relevante formelen ovenfor eller følgende formel:

 Eil = 500 + 0,5 M

3.2.2.1.2 Horisontal  belastningsprøving foran

3.2.2.1.2.1  Belastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i 
lengderetningen. Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken 
først dersom traktoren velter over på siden under kjøring forover, normalt den øvre kanten. 
Belastningspunktet skal befinne seg i en avstand på 1/6 av bredden på toppen av veltevernet, innenfor 
et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan, og som berører den ytterste delen av 
veltevernets topp.

 Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for 
å sikre at belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen 
måte.

3.2.2.1.2.2  Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.1.6.3.

3.2.2.1.2.3  Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:

 Eil = 500 + 0,5 M

3.2.2.1.2.4  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt):

– Dersom veltevernet er en bakmontert veltebøyle med to stolper, skal formelen ovenfor anvendes.

– For andre typer veltevern skal energien være den største som er gitt enten ved formelen ovenfor 
eller den valgte av formlene nedenfor:

 Eil = 2,165 × 10–7 ML2

 eller

 Eil = 0,574 I

3.2.2.1.3 Horisontal  belastningsprøving på s iden

3.2.2.1.3.1  Sidebelastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan som er vinkelrett på traktorens midtplan i 
lengderetningen og passerer 60 mm foran setets indekspunkt når setet er midtstilt i lengderetningen. 
Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke 
som skyldes velting mot siden, normalt den øvre kanten.

3.2.2.1.3.2  Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.1.6.3.

3.2.2.1.3.3  Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:

 Eis = 1,75 M

3.2.2.1.3.4  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal belastningspunktet være i planet 
som er vinkelrett på traktorens midtplan i lengderetningen og passerer gjennom midtpunktet på det 
segmentet som forbinder de to indekspunktene for setet, som bestemmes ved å forbinde setets to 
forskjellige innstillinger. For veltevern med et system med to stolper skal belastningspunktet være på 
en av de to stolpene.
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3.2.2.1.3.5 For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt), hvor veltevernet er en bakmontert 
veltebøyle med to stolper, skal energien være den største som er gitt ved en av formlene nedenfor:

 Eis = 1,75 M

 eller

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

3.2.2.1.4 Vert ikal  belastningsprøving bak

 Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.2.1.1.4.

3.2.2.1.5 Vert ikal  belastningsprøving foran

 Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.2.1.1.5.

3.2.2.1.6 Utfyl lende overbelastningsprøving ( f igur 7.9-7.11)

 En overbelastningsprøving skal utføres dersom kraften avtar med mer enn 3 % under de siste 5 % av 
oppnådd deformasjon, når den nødvendige energien opptas av veltevernet (se figur 7.10).

 Overbelastningsprøvingen omfatter gradvis økning av den horisontale belastningen ved økninger på 
5 % av det opprinnelige energibehovet opp til høyst 20 % av den tilførte energien (se figur 7.11).

 Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter hver økning på 5 %, 10 % eller 
15 % av den nødvendige energien, avtar med mindre enn 3 % for en økning på 5 % og forblir over 0,8 
Fmax.

 Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter at veltevernet har opptatt 20 % av 
den tilførte energien, overstiger 0,8 Fmax.

 Ytterligere brudd eller sprekker og/eller inntrenging i eller manglende beskyttelse av frisonen som 
følge av elastisk deformasjon, tillates under overbelastningsprøvingen. Etter at belastningen er 
fjernet, skal imidlertid veltevernet ikke trenge inn i frisonen, som skal være fullstendig beskyttet.

3.2.2.1.7 Utfyl lende vert ikal  belastningsprøving

 Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en 
ny, lignende vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart 
etter den vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.

3.2.2.2 M å l i n g e r  s o m  s k a l  u t f ø r e s

3.2.2.2.1 Brudd og sprekker

 Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd 
og sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.

3.2.2.2.2 Inntrengning i  fr isonen

 Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i 
frisonen, som definert i nr. 1.6 i vedlegg I.

 I tillegg skal det kontrolleres om noen del av frisonen befinner seg utenfor det området som beskyttes 
av veltevernet. For dette formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes av 
veltevernet, dersom noen del av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren 
hadde veltet i den retningen slaget kom fra. Innstillingene for fordekk, bakdekk og sporvidde skal i 
denne sammenhengen antas å være den minste som produsenten har angitt.

3.2.2.2.3 Elast isk  deformasjon under belastningsprøving på s iden

 Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt på det vertikalplanet 
belastningen påføres. Til denne målingen kan det brukes en innretning lignende den som vises i figur 
7.8.

3.2.2.2.4 Varig deformasjon

 Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet 
registreres. For dette formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt 
registreres før prøvingen begynner.

 Utvidelse til andre traktormodeller
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3.3.1  [ikke relevant]

3.3.2 Teknisk utvidelse

 Dersom det utføres tekniske endringer av traktoren, veltevernet eller metoden for festing av 
veltevernet til traktoren, kan prøvingsinstitusjonen som utførte den opprinnelige prøvingen, utstede 
en «teknisk utvidelsesrapport» i følgende tilfeller:

3.3.2.1 U t v i d e l s e  a v  v e l t e v e r n p r ø v i n g e n s  r e s u l t a t e r  t i l  a n d r e  t r a k t o r m o d e l l e r

 Det er ikke nødvendig å utføre slagprøving og vertikal belastningsprøving på hver traktormodell 
dersom veltevernet og traktoren oppfyller vilkårene i nr. 3.3.2.1.1- 3.3.2.1.5 nedenfor.

3.3.2.1.1 Veltevernet skal være identisk med veltevernet som har gjennomgått prøving.

3.3.2.1.2  Den nødvendige energien skal ikke overstige den energien som ble beregnet for den opprinnelige 
prøvingen, med mer enn 5 %.

3.3.2.1.3  Festemetoden og de delene på traktoren som veltevernet festes til, skal være identiske.

3.3.2.1.4  Alle deler som kan avlaste veltevernet, for eksempel skvettskjermer og motorpanser, skal være 
identiske.

3.3.2.1.5  Setets plassering og kritiske mål innenfor veltevernet og plasseringen av veltevernet og traktoren i 
forhold til hverandre skal være slik at frisonen fortsatt er beskyttet av veltevernet gjennom de ulike 
fasene av prøvingene uansett deformasjoner (dette skal kontrolleres ved å bruke samme referanse for 
frisonen som i den opprinnelige prøvingsrapporten, henholdsvis setets referansepunkt [SRP] og setets 
indekspunkt [SIP]).

3.3.2.2 U t v i d e l s e  a v  v e l t e v e r n p r ø v i n g e n s  r e s u l t a t e r  t i l  e n d r e d e 
v e l t e v e r n m o d e l l e r

 Denne framgangsmåten skal følges når bestemmelsene i nr. 3.3.2.1 ikke er oppfylt, men den skal ikke 
følges når metoden for festing av veltevernet til traktoren ikke følger samme prinsipp (f.eks. dersom 
gummistøtter erstattes av en opphengsinnretning):

3.3.2.2.1  Endringer som ikke påvirker resultatene av den opprinnelige prøvingen (f.eks. fastsveising av en 
festeplate for tilbehør på et ikke-kritisk sted på veltevernet), montering av seter med forskjellig 
plassering av seteindekspunkt i veltevernet (men det skal kontrolleres at de(n) nye frisonen(e) forblir 
innenfor det deformerte veltevernet under alle prøvingene).

3.3.2.2.2  Endringer som kanskje kan påvirke resultatene av den opprinnelige prøvingen, uten at det settes 
spørsmålstegn ved om veltevernet bør godkjennes (f.eks. endring av en konstruksjonsdel, endring 
av metoden for festing av veltevernet til traktoren). Det kan utføres en valideringsprøving, og 
prøvingsresultatene skal inngå i utvidelsesrapporten. 

 Følgende begrensninger gjelder for denne typen utvidelser:

3.3.2.2.2.1  Høyst fem utvidelser kan godkjennes uten en valideringsprøving.

3.3.2.2.2.2  Resultatene av valideringsprøvingen godtas som grunn til utvidelse dersom alle godkjenningsvilkårene 
i regelverket er oppfylt, og:

 dersom deformasjonen som måles etter hver slagprøving, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra 
deformasjonen som ble målt etter hver slagprøving i den opprinnelige prøvingsrapporten (ved 
dynamisk prøving),

 dersom kraften som måles når det nødvendige energinivået er oppnådd under de forskjellige 
horisontale belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den kraften som ble målt da 
den nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige prøvingen, og deformasjonen som måles(*) 
når det nødvendige energinivået er oppnådd under de forskjellige horisontale belastningsprøvingene, 
ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den deformasjonen som ble målt da den nødvendige energien ble 
oppnådd i den opprinnelige prøvingen (ved statisk prøving).

3.3.2.2.2.3  Det kan inngå mer enn én endring av et veltevern i en enkelt utvidelsesrapport, dersom disse 
utgjør forskjellige valgmuligheter for det samme veltevernet, men det kan bare godkjennes én 
valideringsprøving i en enkelt utvidelsesrapport. De valgmulighetene som ikke gjennomgår prøving, 
skal beskrives i et eget avsnitt i utvidelsesrapporten.

3.3.2.2.3  Økning av den referansemassen som er angitt av produsenten, for et veltevern som allerede har 
gjennomgått prøving. Dersom produsenten vil beholde det samme godkjenningsnummeret, er det 
mulig å utstede en utvidelsesrapport etter gjennomført valideringsprøving (grenseverdiene på ± 7 %, 
beskrevet i nr. 3.3.2.2.2.2, får i så fall ikke anvendelse).
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3.4  [ikke relevant]

3.5 Velteverns egenskaper i kaldt vær

3.5.1  Dersom det hevdes av veltevernet har egenskaper som gjør det bestandig mot kaldskjørhet, skal 
produsenten oppgi nærmere opplysninger, som skal inngå i rapporten.

3.5.2  Følgende krav og framgangsmåter skal sikre styrke og motstand mot sprøbrudd ved lave temperaturer. 
Det foreslås at følgende minstekrav til materialer skal være oppfylt ved vurdering av veltevernets 
egnethet ved lave driftstemperaturer, i de landene hvor det kreves en slik tilleggsbeskyttelse ved drift.

3.5.2.1  Bolter og muttere som brukes til å feste veltevernet til traktoren og til å forbinde konstruksjonsdeler 
på veltevernet, skal ha egnede, kontrollerte seighetsegenskaper ved lave temperaturer.

3.5.2.2  Alle sveiseelektroder som brukes i framstillingen av konstruksjonsdeler og fester, skal være forenlige 
med materialene i veltevernet, som angitt i nr. 3.5.2.3 nedenfor.

3.5.2.3  Stålmaterialer til veltevernets konstruksjonsdeler skal bestå av materialer med kontrollert seighet 
som oppfyller minstekravene ved Charpy V-skårslagprøving, som vist i tabell 7.1. Stålkvaliteten skal 
angis i samsvar med ISO 630:1995.

 Stål med en tykkelse etter valsing på mindre enn 2,5 mm og et karboninnhold på mindre enn 0,2 %, 
anses å oppfylle dette kravet.

 Konstruksjonsdeler i veltevernet som er framstilt av andre materialer enn stål, skal ha en tilsvarende 
slagfasthet ved lave temperaturer.

3.5.2.4  Ved prøving i henhold til Charpy V-skårslagprøving skal prøvelegemenes størrelse ikke være mindre 
enn de største størrelsene i tabell 7.1 som materialet tillater.

3.5.2.5  Charpy V-skårslagprøvingen skal utføres i samsvar med framgangsmåten i ASTM A 370-1979, med 
unntak av at prøvelegemenes størrelse skal være i samsvar med målene i tabell 7.1.

Tabell 7.1

Minste slagenergi ved Charpy V-skårslagprøving

Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved

–30 °C –20 °C

mm J J(b)

10 × 10(a) 11 27,5

10 × 9 10 25

10 × 8 9,5 24

10 × 7,5(a) 9,5 24

10 × 7 9 22,5

10 × 6,7 8,5 21

10 × 6 8 20

10 × 5(a) 7,5 19

10 × 4 7 17,5

10 × 3,5 6 15

10 × 3 6 15

10 × 2,5(a) 5,5 14

(a) Angir foretrukket størrelse. Størrelsen på prøvelegemet skal ikke være mindre enn den største foretrukne 
størrelse som materialet tillater.

(b) Energikravet ved – 20 °C er 2,5 ganger den verdien som er fastsatt for – 30 °C. Andre faktorer kan påvirke 
slagenergistyrken, som valseretning, flytegrense, kornorientering og sveising. Disse faktorene skal tas med i 
betraktning ved utvelgelse og bruk av stålet.
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3.5.2.6  Som alternativ til denne framgangsmåten kan det brukes tettet eller halvtettet stål, som det skal gis 
tilstrekkelige spesifikasjoner for. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med ISO 630:1995, endret 
1:2003.

3.5.2.7  Prøvelegemene skal tas i lengderetningen fra flate emner, rør eller konstruksjonsdeler til bruk i 
veltevernet, før forming eller sveising. Prøvelegemer fra rør eller konstruksjonsdeler skal tas fra 
midten på den siden som har størst mål, og skal ikke omfatte sveiseskjøter.

3.6  [ikke relevant]

Figur 7.1

Frisone
Figur 7.1.a

Sett fra siden

Snitt gjennom referanseplanet 

Figur 7.1.b

Sett bakfra

Mål i millimeter

Figur 7.1.c

Sett ovenfra

1 — Setets indekspunkt 2 — Referanseplan
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Figur 7.2.a

Frisone for traktorer med vendbart sete: veltebøyle med to stolper

Figur 7.2.b

Frisone for traktorer med vendbart sete: andre typer veltevern
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Figur 7.3

Pendellodd med opphengingskjettinger eller -ståltau

Figur 7.4

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving bak)

Slagflate

Mål i millimeter

Stift for markering av 
tyngdepunkt

To forankringer

Stoppbjelke

To forankringer
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Figur 7.5

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving foran)

To forankringer – Stoppbjelke – To forankringer 

Figur 7.6

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving på siden)

Skråskåret

To forankringer To forankringer

Stoppbjelke

Avrundet for sikkert grep 
mot felgkanten

Støtte
Slakt tau 
(valgfritt)

Bjelke av nåletre, 
150 mm x 150 mm

Bjelke mot siden på for- og bakhjulene og støtte fastkilt 
mot felgen etter forankring

Pendelloddets 
tyngdepunktbane 
går gjennom 
kontaktpunktet

Forankring (se nr. 6.6.3.)
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Figur 7.7

Eksempel på rigg for vertikal belastningsprøving av traktor

Figur 7.8

Eksempel på innretning for måling av elastisk deformasjon

1 —  Varig deformasjon 

2 —  Elastisk deformasjon

3 —  Samlet deformasjon (varig pluss elastisk)

Dobbeltvirkende 
hydraulikksylinder

Universalledd

Universalledd

Oppstøtting av for-  
og bakaksel

KraftKraft

Horisontal stang festet til 
veltevernet

Vertikal støtte 
festet til traktorens 
understell eller til 
veltevernets gulv

Friksjonsring
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Figur 7.9

Kraft/deformasjonskurve

Overbelastningsprøving er ikke nødvendig

 – – 

Merknader:

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.

2. Overbelastningsprøving er ikke nødvendig, da Fa ≤ 1,03 F′.

Beregnet basisenergi (se 
merknad 2) 

Statisk belastningskraft

Deformasjon
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Figur 7.10

Kraft/deformasjonskurve

Overbelastningsprøving er nødvendig

Merknader:

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.

2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F′.

3. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende, da Fb > 0,97 F′ og Fb > 0,8Fmax.

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2)

Energi økt med 5 % (se 
merknad 3)

Statisk belastningskraft

Deformasjon

Statisk belastningskraft
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Figur 7.11

Kraft/deformasjonskurve

Overbelastningsprøvingen skal fortsettes

Merknader:

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.

2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F′.

3. Fb < 0,97 F′, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.

4. Fc < 0,97 Fb, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.

5. Fd < 0,97 Fc, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.

6. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom Fe > 0,8 Fmax.

7. Prøvingen er ikke bestått dersom belastningen på noe tidspunkt faller til under 0,8 Fmax.

____________
(*) Varig + elastisk deformasjon målt når nødvendig energinivå er oppnådd.»

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2)

Energi økt med 5 %  
(se merknad 3)

Energi økt med 10 %  
(se merknad 4)

Energi økt med 15 % 
(se merknad 5)

Energi økt med 20 %  
(se merknad 6 og 7)

Statisk belastningskraft

Overbelastning
Deformasjon
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VEDLEGG III

Endringer av direktiv 86/415/EØF

I direktiv 86/415/EØF gjøres følgende endringer:

1.  I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a)  Nr. 2.4.2.2.3 skal lyde:

«2.4.2.2.3.  Den hydrauliske løftemekanismen med trepunktsoppheng aktiveres ved hjelp av 
betjeningsinnretninger som krever vedvarende påvirkning fra operatørens side.»

b)  Nytt nr. 2.5 skal lyde:

«2.5 Betjeningsinnretninger for kraftuttak

2.5.1.  Motoren skal ikke kunne startes når kraftuttaket er innkoplet.

2.5.2. Utvendige betjeningsinnretninger

2.5.2.1  Betjeningsinnretningene skal plasseres slik at operatøren kan aktivere dem fra et sikkert sted.

2.5.2.2  Betjeningsinnretningene skal være konstruert på en måte som forhindrer utilsiktet aktivering.

2.5.2.3  Betjeningsinnretningen som brukes til å starte motoren, skal virke etter prinsippet om krav om 
vedvarende påvirkning fra operatørens side, i det minste i de første tre sekundene etter aktivering.

2.5.2.4  Tidsforsinkelsen mellom aktiveringen av betjeningsinnretningene og det tilsiktede resultatet, 
skal ikke overskride tiden det tar det tekniske inn- eller utkoplingssystemet å virke.  Dersom 
denne tiden overskrides, skal kraftuttaket koples ut automatisk.

2.5.2.5  Det skal alltid være mulig å koble ut kraftuttaket fra operatørplassen og fra relevante utvendige 
betjeningsinnretninger. Utkoplingsfunksjonen skal alltid overstyre andre betjeningsinnretninger.

2.5.2.6  Vekselvirkning mellom betjeningsinnretninger for kraftuttaket som er plassert henholdsvis 
utvendig og ved operatørplassen, skal ikke være tillatt.»

2.  I vedlegg III gjøres følgende endringer:

– Under symbol 1 skal følgende settes inn: «Alternativt kan symbol 8.18 i ISO 3767-1:1998 brukes».

– Under symbol 3 skal følgende settes inn: «Alternativt kan symbol 8.19 i ISO 3767-1:1998 brukes».

– Under symbol 6 skal følgende settes inn: «Alternativt kan symbol 7.11 i ISO 3767-2:1991 kombinert med 
symbol 7.1-7.5 i ISO 3767-1:1998 brukes.»

– Under symbol 7 skal følgende settes inn: «Alternativt kan symbol 7.12 for kraftuttakssymbolet i ISO 3767-
2:1991 kombinert med symbol 7.1-7.5  i ISO 3767-1:1991 brukes.»

______
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VEDLEGG IV

Endringer av direktiv 87/402/EØF

I direktiv 87/402/EØF gjøres følgende endringer:

1.  I vedlegg I skal nr. 1 lyde:

«1. Definisjonene og kravene i nr. 1 i regelverk 6(*) i OECD-vedtak C(2008) 128 av oktober 2008, med unntak av 
nr. 1.1 (jordbruks- og skogbrukstraktorer), får anvendelse, og de skal lyde:

«1. Definisjoner

1.1  [ikke relevant]

1.2 Veltevern

 Med veltevern (veltehytte eller velteramme) menes det vern på en traktor som har som 
hovedformål å unngå eller begrense den faren som føreren utsettes for dersom traktoren velter 
under normal bruk.

 Veltevernet kjennetegnes ved at det danner en frisone stor nok til å beskytte føreren når 
vedkommende sitter enten innenfor det området som avgrenses av veltevernet, eller innenfor 
et område som avgrenses av en rekke rette linjer fra ytterkantene av veltevernet til alle deler 
av traktoren som kan komme i kontakt med flatt underlag, og som kan bære traktoren i denne 
posisjonen dersom traktoren velter.

1.3 Sporvidde

1.3.1 I n n l e d e n d e  d e f i n i s j o n :  h j u l e t s  m i d t p l a n

 Hjulets midtplan ligger midt mellom de to planene for felgenes omkrets på deres ytterside.

1.3.2 D e f i n i s j o n  a v  s p o r v i d d e

 Vertikalplanet gjennom hjulakselen krysser sitt midtplan langs en rett linje som møter støtteflaten 
i et punkt. Dersom A og B er de to punktene som er definert på denne måten for hjulene på samme 
traktoraksel, er sporvidden avstanden mellom punkt A og B. Sporvidden kan defineres på denne 
måten for både for- og bakhjul. Når det gjelder tvillinghjul, er sporvidden avstanden mellom 
begge hjulparenes midtplan.

1.3.3 T i l l e g g s d e f i n i s j o n :  t r a k t o r e n s  m i d t p l a n

 Ytterpunktene for punkt A og B på traktorens bakaksel gir den største mulige verdien for 
sporvidden. Vertikalplanet som danner en rett vinkel på linjen AB i dennes midtpunkt, er 
traktorens midtplan.

1.4 Akselavstand

 Avstanden mellom de vertikalplan som går gjennom de to linjene AB som definert ovenfor, én 
for forhjulene og én for bakhjulene.

1.5 Bestemmelse av setets indekspunkt, setets plassering og innstilling under prøving

1.5.1 S e t e t s  i n d e k s p u n k t  ( S I P ) ( * * )

 Setets indekspunkt skal bestemmes i samsvar med ISO 5353:1995.

1.5.2 S e t e t s  p l a s s e r i n g  o g  i n n s t i l l i n g  u n d e r  p r ø v i n g

1.5.2.1  Dersom hellingen på ryggstøtten og sitteflaten er justerbar, skal den justeres slik at setets 
indekspunkt er i høyeste bakre posisjon.
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1.5.2.2  Dersom setet er utstyrt med fjæring, skal det blokkeres midtveis i vandringen, med mindre dette 
strider mot seteprodusentens klare anvisning.

1.5.2.3  Dersom setets innstilling bare er justerbar i lengderetningen og i høyden, skal lengdeaksen som 
går gjennom setets indekspunkt, være parallell med traktorens vertikalplan i lengderetningen 
gjennom rattets midtpunkt, med en tillatt sideforskyvning på høyst 100 mm.

1.6 Frisone

1.6.1 Ve r t i k a l t  r e f e r a n s e p l a n  o g  r e f e r a n s e l i n j e

 Frisonen (figur 6.1 i vedlegg II) defineres ut fra et vertikalt referanseplan og en referanselinje:

1.6.1.1  Referanseplanet er et vertikalplan, vanligvis på langs av traktoren gjennom setets indekspunkt 
og rattets midtpunkt. Normalt sammenfaller referanseplanet med traktorens midtplan i 
lengderetningen. Referanseplanet skal antas å bevege seg horisontalt med setet og rattet under 
belastning, men å forbli vinkelrett på traktoren eller gulvet på veltevernet.

1.6.1.2  Referanselinjen er den linjen i referanseplanet som går gjennom et punkt som ligger 140 + ah bak 
og 90 – av under setets indekspunkt, og gjennom det første punktet i rattkransen som den krysser 
når den forlenges horisontalt.

1.6.2 B e s t e m m e l s e  a v  f r i s o n e n  f o r  t r a k t o r e r  m e d  e t  i k k e - v e n d b a r t  s e t e

 Frisonen for traktorer med et ikke-vendbart sete defineres i nr. 1.6.2.1-1.6.2.11 nedenfor og 
avgrenses av de følgende plan når traktoren står på en horisontal flate og setet, dersom dette er 
justerbart, er justert til høyeste bakre posisjon(***) og rattet, dersom dette er justerbart, er justert 
til midtstilling for kjøring i sittende stilling:

1.6.2.1  to vertikalplan 250 mm på hver side av referanseplanet, som strekker seg 300 mm over planet 
som defineres i nr. 1.6.2.8 nedenfor, og minst 550 mm i lengderetningen foran det vertikalplanet 
som er vinkelrett på referanseplanet som går (210 – ah) mm foran setets indekspunkt,

1.6.2.2  to vertikalplan 200 mm på hver side av referanseplanet, som strekker seg 300 mm over planet 
som defineres i nr. 1.6.2.8 nedenfor, og i lengderetningen fra planet som defineres i nr. 1.6.2.11 
nedenfor, til vertikalplanet som er vinkelrett på referanseplanet som passerer (210 – ah) mm foran 
setets indekspunkt,

1.6.2.3  et skråplan som er vinkelrett på referanseplanet, parallelt med og beliggende 400 mm over 
referanselinjen, som strekker seg bakover til det punktet hvor det skjærer gjennom vertikalplanet 
som er vinkelrett på referanseplanet og går gjennom et punkt (140 + ah) mm bak setets 
indekspunkt,

1.6.2.4  et skråplan som er vinkelrett på referanseplanet som møter planet definert i nr. 1.6.2.3 ovenfor, i 
dettes bakerste kant og hviler på ryggstøttens øverste del,

1.6.2.5  et vertikalplan som er vinkelrett på referanseplanet, og som går minst 40 mm foran rattet og 
minst 760 – ah foran setets indekspunkt,

1.6.2.6  en sylindrisk flate som har aksen vinkelrett på referanseplanet, har en radius på 150 mm og 
tangerer de planene som defineres i nr. 1.6.2.3 og 1.6.2.5,

1.6.2.7  to parallelle skråplan som går gjennom de øverste kantene av de plan som er definert i nr. 1.6.2.1 
ovenfor, slik at skråplanet på slagsiden ikke kommer nærmere referanseplanet over frisonen enn 
100 mm,
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1.6.2.8  et horisontalplan som går gjennom et punkt 90 – av under setets indekspunkt,

1.6.2.9  to deler av vertikalplanet som er vinkelrett på referanseplanet som går 210 – ah foran setets 
indekspunkt, der begge disse forbinder henholdsvis de bakerste grensene for de plan som er 
definert i nr. 1.6.2.1 ovenfor, og de fremste grensene for de plan som er definert i nr. 1.6.2.2 
ovenfor,

1.6.2.10  to deler av horisontalplanet som går 300 mm over planet definert i nr. 1.6.2.8 ovenfor, der begge 
disse forbinder henholdsvis de øverste grensene for vertikalplanene definert i nr. 1.6.2.2 ovenfor 
med de nederste grensene for de skråplanene som er definert i nr. 1.6.2.7 ovenfor,

1.6.2.11  enn flate, buet om nødvendig, med en generatrise som er vinkelrett på referanseplanet, og som 
hviler på bakre del av ryggstøtten.

1.6.3 B e s t e m m e l s e  a v  f r i s o n e n  f o r  t r a k t o r e r  m e d  v e n d b a r  f ø r e r p l a s s

 For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal frisonen være det området som 
avgrenses av de to frisonene som defineres av rattets og setets to forskjellige stillinger.

1.6.4 F o r s k j e l l i g e  s e t e r

1.6.4.1  For traktorer som kan utstyres med forskjellige seter, skal det avgrensede området som omfatter 
indekspunktene for alle mulige seter, brukes under prøvingene. Veltevernet skal ikke trenge inn i 
den større frisonen, som fastsettes ut fra disse forskjellige seteindekspunktene.

1.6.4.2  Dersom det foreslås en ny type sete etter at prøvingen har funnet sted, skal det avgjøres om 
frisonen rundt det nye setets indekspunkt ligger innenfor det avgrensede området som er fastsatt 
tidligere. Dersom dette ikke er tilfelle, skal det foretas ny prøving.

1.7 Tillatte toleranser ved måling

Lineære dimensjoner: ± 3 mm

med unntak av — dekkutbøyning: ± 1 mm

— veltevernets deformasjon under horisontal belastning: ± 1 mm

— pendelloddets fallhøyde: ± 1 mm

Masse ± 1 %

Kraft: ± 2 %

Vinkel: ± 2°

1.8 Symboler

ah (mm) Halvparten av horisontal seteinnstilling

av (mm) Halvparten av vertikal seteinnstilling

B (mm) Traktorens minste totalbredde

Bb (mm) Veltevernets største ytre bredde

D (mm) Deformasjon av veltevernet ved slagpunktet (dynamisk prøving) eller ved det 
punktet og i den retningen belastningen ble påført (statisk prøving)

D′ (mm) Deformasjon av veltevernet ved beregnet nødvendig energi

Ea (J) Absorbert belastningsenergi på det punktet belastningen er fjernet. Område 
under kraft-deformasjonskurven

Ei (J) Absorbert belastningsenergi. Område under kraft-deformasjonskurven

E′i (J) Absorbert belastningsenergi etter utfyllende belastningsprøving som følge av 
brudd eller sprekker



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/910 23.6.2016

E″i (J) Absorbert belastningsenergi under overbelastningsprøving i 
tilfeller hvor belastningen har blitt fjernet før igangsetting av denne 
overbelastningsprøvingen. Område under kraft-deformasjonskurven

Eil (J) Tilført energi som skal absorberes under belastning i lengderetningen

Eis (J) Tilført energi som skal absorberes under belastning fra siden

F (N) Statisk belastningskraft

F′ (N) Belastningskraft for beregnet nødvendig energi, tilsvarende E′i

F-D Kraftdeformasjonsdiagram

Fi (N) Kraft som påføres hard del bak

Fmax (N) Høyeste statiske belastningskraft når belastningen påføres, med unntak av 
overbelastning

Fv (N) Vertikal belastningskraft

H (mm) Pendelloddets fallhøyde (dynamisk prøving)

H′ (mm) Pendelloddets fallhøyde ved utfyllende prøving (dynamisk prøving)

I (kgm2) Traktorens referanse-treghetsmoment rundt bakhjulenes midtlinje, uansett 
bakhjulenes masse

L (mm) Traktorens referanseakselavstand

M (kg) Traktorens referansemasse under styrkeprøving, som definert i nr. 3.2.1.4 i 
vedlegg II

__________
(*)  OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og 

skogbrukstraktorer med hjul.
(**) For utvidelsesprøvinger til prøvingsrapporter hvor setets referansepunkt (SRP) opprinnelig ble brukt, skal de 

påkrevde målingene utføres med henvisning til SRP i stedet for SIP, og det skal tydelig angis at SRP er brukt (se 
vedlegg 1).

(***) Brukere minnes om at setets indekspunkt bestemmes i samsvar med ISO 5353, og at dette er et fast punkt i 
traktoren som ikke beveger seg når setet er justert til en annen innstilling enn midtstillingen. Ved bestemmelse 
av frisonen skal setet være justert til den bakerste og høyeste innstillingen.»»

2.  Vedlegg II skal lyde:

«VEDLEGG II

Tekniske krav

De tekniske kravene til EF-typegodkjenning av veltevern montert foran førersetet på smalsporede jordbruks- eller 
skogbrukstraktorer med hjul skal være de som er fastsatt i nr. 3 i regelverk 6(*) i OECD-vedtak C(2008) 128 av 
oktober 2008, med unntak av nr. 3.2.4 (Prøvingsrapport), nr. 3.4.1 (Administrative utvidelser), nr. 3.5 (Merking) 
og nr. 3.7 (Bilbeltefestenes yteevne), og de skal lyde:

«3.  REGLER OG ANVISNINGER

3.1 Vilkår for styrkeprøving

3.1.1 Gjennomføring av to innledende prøvinger

 Veltevernet skal bare gjennomgå styrkeprøving dersom både prøving av sidestabilitet og prøving 
av om traktoren unngår å rulle videre dersom den velter, er gjennomført med godkjent resultat (se 
flytskjema i figur 6.3).

3.1.2 Forberedelse til innledende prøvinger

3.1.2.1  Traktoren skal være påmontert veltevernet i riktig posisjon.
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3.1.2.2  Traktoren skal være påsatt dekk med største diameter som produsenten har oppgitt og med minste 
tverrprofil for dekk med denne diameteren. Traktordekkene skal ikke ha flytende ballast, og de skal 
pumpes opp til det trykket som er anbefalt for arbeid i terrenget.

3.1.2.3  Bakhjulene skal justeres til minste sporvidde og forhjulene deretter justeres så likt denne sporvidden 
som mulig. Dersom det er mulig å ha to fremre sporvidder med samme avstand til bakhjulenes minste 
sporvidde, skal den største av disse to sporviddene velges.

3.1.2.4  Alle traktorens tanker skal være oppfylt, eller væskene erstattet med tilsvarende vekt på tilsvarende 
sted.

3.1.2.5  Alt tilbehør som brukes i serieproduksjonen, skal være festet på traktoren i normal posisjon.

3.1.3 Prøving av sidestabilitet

3.1.3.1  Traktoren, som er klargjort som beskrevet ovenfor, plasseres på et horisontalplan slik at 
omdreiningspunktet for traktorens foraksel (eller for midjestyrte traktorer, det horisontale 
omdreiningspunktet mellom de to akslene) kan bevege seg fritt.

3.1.3.2  Ved hjelp av donkraft eller vinsj vippes den delen av traktoren som er fast forbundet med akselen som 
bærer mer enn 50 % av traktorens vekt, mens hellingsvinkelen måles kontinuerlig. Denne vinkelen 
skal være minst 38° når traktoren hviler i ustabil likevekt på de to hjulene som er i kontakt med 
underlaget. Prøvingen skal gjennomføres en gang med rattet blokkert i full sving til høyre og en gang 
med rattet blokkert i full sving til venstre.

3.1.4 Prøving av om traktoren unngår å rulle videre dersom den velter

3.1.4.1 G e n e r e l l e  m e r k n a d e r

 Denne prøvingen har til hensikt å kontrollere om veltevernet som er montert på traktoren, på 
tilfredsstillende måte kan hindre at traktoren ruller videre dersom den velter til siden på en 
prøvingsrampe som har en hellingsgrad på 1:1,5 (figur 6.4).

 Denne prøvingen kan gjennomføres ved å bruke en av de to prøvingsmetodene som er beskrevet i 
nr. 3.1.4.2 og 3.1.4.3.

3.1.4.2 P r a k t i s k  p å v i s n i n g  a v  e g e n s k a p e r  s o m  g j ø r  d e t  m u l i g  å  h i n d r e  a t 
t r a k t o r e n  r u l l e r  v i d e r e  d e r s o m  d e n  v e l t e r

3.1.4.2.1  Velteprøvingen skal utføres på en prøvingsrampe som er minst 4 meter lang (se figur 6.4). 
Overflaten skal dekkes med et 18 cm tykt lag av et materiale som målt i henhold til standard 
ASAE S313.3 FEB1999 og ASAE EP542 FEB1999, har en konisk gjennomtrengingsindeks på:

 A = 235 ± 20

 eller

 B = 335 ± 20

3.1.4.2.2  Traktoren (klargjort som beskrevet i nr. 3.1.2) skal vippes mot siden med en starthastighet på null. 
For å oppnå dette plasseres traktoren øverst på prøvingsrampen på en slik måte at hjulene på den 
ene siden hviler på skråningen og traktorens midtplan er parallelt med nivålinjene. Etter at traktoren 
har vært i kontakt med skråningens overflate, er det tillatt at traktoren vipper opp fra overflaten ved 
å dreie rundt veltevernets øvre hjørne, men den må ikke gå rundt. Traktoren skal falle tilbake på den 
siden som først var i kontakt med prøvingsrampen.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/912 23.6.2016

3.1.4.3 M a t e m a t i s k  p å v i s n i n g  a v  e g e n s k a p e r  s o m  g j ø r  d e t  m u l i g  å  h i n d r e  a t 
t r a k t o r e n  r u l l e r  v i d e r e  d e r s o m  d e n  v e l t e r

3.1.4.3.1  Følgende egenskaper ved traktoren skal fastsettes for beregning av de verdier som gjør det mulig å 
hindre at traktoren ruller videre dersom den velter (se figur 6.5):

B0 (m) Bakdekkenes bredde

B6 (m) Veltevernets bredde mellom høyre og venstre slagpunkt

B7 (m) Motorpanserets bredde

D0 (rad) Forakselens svingvinkel fra nullposisjon til fullt utslag

D2 (m) Høyde på fordekkene ved full akselbelastning

D3 (m) Høyde på bakdekkene ved full akselbelastning

H0 (m) Høyde på forakselens omdreiningspunkt

H1 (m) Tyngdepunktets høyde

H6 (m) Slagpunktets høyde

H7 (m) Motorpanserets høyde

L2 (m) Horisontal avstand mellom tyngdepunkt og foraksel

L3 (m) Horisontal avstand mellom tyngdepunkt og bakaksel

L6 (m) Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og veltevernets fremre krysningspunkt 
(dette tallet er negativt dersom punktet ligger foran planet for tyngdepunktet)

L7 (m) Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og motorpanserets fremre hjørne

Mc (kg) Traktorens masse brukt ved beregninger

Q (kgm2) Massens treghetsmoment rundt lengdeaksen som går gjennom tyngdepunktet

S (m) Bakakselens sporvidde

 Summen av sporvidden (S) og bredden på dekkene (B0) skal være større enn veltevernets bredde B6.

3.1.4.3.2  Beregningene skal gjøres på grunnlag av de følgende forenklede hypotesene:

3.1.4.3.2.1  Den stillestående traktoren velter på en prøvingsrampe med en hellingsgrad på 1:1,5, med en balansert 
foraksel, så snart tyngdepunktet ligger vertikalt over rotasjonsaksen.

3.1.4.3.2.2  Rotasjonsaksen er parallell med traktorens lengdeakse og går gjennom midtpunktet av kontaktflatene 
på det for- og bakhjulet som er nederst på prøvingsrampen.

3.1.4.3.2.3  Traktoren glir ikke nedover.

3.1.4.3.2.4  Slaget på prøvingsrampen er delvis elastisk, med en elastisitetskoeffisient på:

 U = 0,2

3.1.4.3.2.5  Gjennomtrengingsdybde mot prøvingsrampen og deformasjon av veltevernet gir til sammen:

 T = 0,2 m
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3.1.4.3.2.6  Ingen andre deler av traktoren trenger gjennom prøvingsrampen.

3.1.4.3.3  Dataprogrammet (BASIC(**)) som brukes til å fastslå om en smalsporet traktor med veltevern 
montert foran, fortsetter å rulle eller stopper å rulle dersom den velter til siden, inngår i dette 
regelverket (eksempel 6.1-6.11).

3.1.5 Målemetoder

3.1.5.1 H o r i s o n t a l  a v s t a n d  m e l l o m  t y n g d e p u n k t e t  o g  b a k a k s e l e n  ( L 3 )  e l l e r 
f o r a k s e l e n  ( L 2 ) 

 Avstanden mellom bak- og forakselen på begge sider av traktoren skal måles for å kontrollere at 
rattutslaget er lik null.

 Avstanden mellom tyngdepunktet og bakakselen (L3) eller forakselen (L2) skal beregnes ut fra 
traktorens massefordeling mellom bak- og forhjulene.

3.1.5.2 H ø y d e  p å  b a k d e k k e n e  ( D 3 )  o g  f o r d e k k e n e  ( D 2 )

 Avstanden fra dekkets høyeste punkt til bakkeplanet skal måles (figur 6.5), og den samme metoden 
skal brukes for for- og bakdekkene.

3.1.5.3 H o r i s o n t a l  a v s t a n d  m e l l o m  t y n g d e p u n k t e t  o g  v e l t e v e r n e t s  f r e m r e 
k r y s n i n g s p u n k t  ( L 6 )

 Avstanden mellom tyngdepunktet og veltevernets fremre krysningspunkt skal måles (figur 6.6.a, 
6.6.b og 6.6.c). Dersom veltevernet er plassert foran tyngdepunktets plan, skal det stå et minustegn 
(– L6) foran den målte verdien.

3.1.5.4 Ve l t e v e r n e t s  b r e d d e  ( B 6 )

 Avstanden mellom høyre og venstre slagpunkt på veltevernets to vertikale stolper skal måles.

 Slagpunktet defineres av planet som tangerer veltevernet og går gjennom den linjen som forbinder de 
øverste utvendige punktene på for- og bakdekkene (figur 6.7).

3.1.5.5 Ve l t e v e r n e t s  h ø y d e  ( H 6 )

 Den vertikale avstanden fra veltevernets slagpunkt til bakkeplanet skal måles.

3.1.5.6 M o t o r p a n s e r e t s  h ø y d e  ( H 7 )

 Den vertikale avstanden fra motorpanserets slagpunkt til bakkeplanet skal måles.

 Slagpunktet defineres av planet som tangerer motorpanseret og veltevernet og går gjennom de øverste 
utvendige punktene på fordekket (figur 6.7). Målingen skal utføres på begge sider av motorpanseret.

3.1.5.7 M o t o r p a n s e r e t s  b r e d d e  ( B 7 )

 Avstanden mellom motorpanserets to slagpunkter, som definert ovenfor, skal måles.

3.1.5.8 H o r i s o n t a l  a v s t a n d  m e l l o m  t y n g d e p u n k t e t  o g  m o t o r p a n s e r e t s  f r e m r e 
h j ø r n e  ( L 7 )

 Avstanden fra motorpanserets slagpunkt, som definert ovenfor, til tyngdepunktet skal måles.
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3.1.5.9 H ø y d e  p å  f o r a k s e l e n s  o m d r e i n i n g s p u n k t  ( H 0 )

 Den vertikale avstanden mellom midten av forakselens omdreiningspunkt og midten av fordekkenes 
aksel (H01) skal angis i produsentens tekniske rapport og skal kontrolleres.

 Den vertikale avstanden fra midten av fordekkenes aksel til bakkeplanet (H02) skal måles (figur 6.8).

 Høyden på f o r a k s e l e n s  o m d r e i n i n g s p u n k t  (H0) er summen av de to verdiene ovenfor.

3.1.5.10 B a k a k s e l e n s  s p o r v i d d e  ( S )

 Bakakselens minste sporvidde med dekk med den største dimensjonen som produsenten har oppgitt, 
skal måles (figur 6.9).

3.1.5.11 B a k d e k k e n e s  b r e d d e  ( B 0 )

 Avstanden mellom et bakdekks ytterste og innerste vertikalplan skal måles i dekkets øverste del 
(figur 6.9).

3.1.5.12 F o r a k s e l e n s  s v i n g v i n k e l  ( D 0 )

 Den største vinkelen definert av forakselens svingning fra horisontal stilling til største utslag, skal 
måles på begge sider av akselen, og det skal tas hensyn til eventuelle støtdempere i endestilling. Den 
største målte vinkelen skal brukes.

3.1.5.13 T r a k t o r e n s  m a s s e  ( M )

 Traktorens masse skal bestemmes i samsvar med vilkårene i nr. 3.2.1.4.

3.2 Vilkår for prøving av styrken til et veltevern og dets fester til traktoren

3.2.1 Generelle krav

3.2.1.1 P r ø v i n g e n s  f o r m å l

 Prøving ved bruk av spesialinnretninger har som formål å simulere de belastningene som et veltevern 
utsettes for når traktoren velter. Slik prøving gjør det mulig å vurdere styrken til veltevernet og 
til alle braketter som fester det til traktoren samt styrken til alle deler på traktoren som overfører 
prøvingsbelastningen.

3.2.1.2 P r ø v i n g s m e t o d e r

 Prøving kan utføres i samsvar med den dynamiske metoden eller den statiske metoden. De to 
metodene anses som likeverdige.

3.2.1.3 G e n e r e l l e  r e g l e r  f o r  f o r b e r e d e l s e  t i l  p r ø v i n g

3.2.1.3.1  Veltevernet skal være i samsvar med spesifikasjonene for produksjonsserien. Det skal være festet til 
en av traktorene det er beregnet på i samsvar med produsentens anbefalte festemetode.

 Merk: Det kreves ikke en ferdigoppbygd traktor for den statiske prøvingen av styrke, men veltevernet 
og de delene på traktoren som det er festet til, skal utgjøre en driftsklar enhet, heretter kalt «enheten».

3.2.1.3.2  Under både statisk og dynamisk prøving skal traktoren (eller enheten) være utstyrt med alle deler 
som inngår i produksjonsserien, og som kan påvirke veltevernets styrke eller være nødvendig for 
styrkeprøvingen.

 Deler som kan skape fare i frisonen, skal også være montert på traktoren (eller enheten), slik at de kan 
undersøkes med hensyn til samsvar med godkjenningsvilkårene i nr. 3.2.3.
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 Alle delene til traktoren eller til veltevernet, medregnet beskyttelse mot været, skal være med på eller 
være spesifisert på tegninger.

3.2.1.3.3  Under styrkeprøving skal alle plater og avtakbare, ikke-bærende deler fjernes, slik at disse ikke bidrar 
til å øke styrken på veltevernet.

3.2.1.3.4  Sporvidden skal stilles inn slik at veltevernet, så langt som det er mulig, ikke støttes av dekkene under 
styrkeprøvingen. Dersom prøvingen utføres is samsvar med den statiske metoden, må hjulene kunne 
fjernes.

3.2.1.4 T r a k t o r e n s  r e f e r a n s e m a s s e  u n d e r  s t y r k e p r ø v i n g

 Referansemassen M brukt i formlene for å beregne pendelloddets fallhøyde, belastningsenergien 
og den vertikale belastningskraften, skal være minst traktorens masse, uten valgfritt tilleggsutstyr, 
men med kjølevæske, smøremiddel, drivstoff, verktøy og veltevern. Ballast, hjulvekter, påmonterte 
redskaper, påmontert utstyr og alt spesialutstyr er ikke inkludert.

3.2.2 Prøvinger

3.2.2.1 R e k k e f ø l g e  v e d  p r ø v i n g

 Prøvingene skal, uten at det berører de utfyllende prøvingene nevnt i nr. 3.3.1.1.6, 3.3.1.1.7, 3.3.2.1.6 
og 3.3.2.1.7, utføres i følgende rekkefølge:

1.  slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) bak på 
veltevernet,

 (se nr. 3.3.1.1.1 og 3.3.2.1.1),

2.  vertikal belastningsprøving bak på veltevernet (dynamisk eller statisk prøving),

 (se nr. 3.3.1.1.4 og 3.3.2.1.4),

3.  slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) foran på 
veltevernet,

 (se nr. 3.3.1.1.2 og 3.3.2.1.2),

4.  slagprøving (dynamisk prøving) eller horisontal belastningsprøving (statisk prøving) på siden av 
veltevernet,

 (se nr. 3.3.1.1.3 og 3.3.2.1.3),

5.  vertikal belastningsprøving foran på veltevernet (dynamisk eller statisk prøving),

 (se nr. 3.3.1.1.5 og 3.3.2.1.5).

3.2.2.2 G e n e r e l l e  k r a v

3.2.2.2.1  Dersom noen del av festeutstyret beveger seg eller ryker under prøvingen, skal prøvingen gjentas.

3.2.2.2.2  Det skal ikke foretas noen reparasjoner eller justeringer av traktoren eller veltevernet under prøvingen.

3.2.2.2.3  Under hele prøvingen skal traktorens gir stå i fri og bremsene ikke være tilkoplet.

3.2.2.2.4  Dersom traktoren er utstyrt med et fjæringssystem mellom karosseriet og hjulene, skal dette systemet 
være blokkert under prøvingen.
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3.2.2.2.5  Den første slagprøvingen bak (dynamisk prøving) eller den første horisontale belastningsprøvingen bak 
(statisk prøving) skal utføres på den siden prøvingsmyndighetene mener vil gi de slag og belastninger 
som er mest mulig ufordelaktige for veltevernet. Slagprøving eller horisontal belastningsprøving 
på siden og slagprøving eller horisontal belastningsprøving bak skal utføres på begge sider av 
veltevernets midtplan i lengderetningen. Slagprøvingen eller den horisontale belastningsprøvingen 
foran skal utføres på samme side av veltevernets midtplan i lengderetningen som slagprøvingen eller 
den horisontale belastningsprøvingen på siden.

3.2.3 Godkjenningsvilkår

3.2.3.1  Et veltevern anses for å ha tilfredsstilt kravene til styrke dersom det oppfyller følgende vilkår:

3.2.3.1.1  Etter hver delprøving skal det ikke forekomme brudd og sprekker, som beskrevet i nr. 3.3.1.2.1 
eller 3.2.3.1.2.  Dersom det under en av prøvingene oppstår brudd eller sprekker av betydning, 
skal det utføres en utfyllende prøving, i samsvar med metodene for dynamisk eller statisk prøving, 
umiddelbart etter den slagprøvingen eller vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene 
eller sprekkene.

3.2.3.1.2  Under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal ikke noen del av veltevernet trenge inn i 
frisonen, som beskrevet i nr. 1.6 i vedlegg I.

3.2.3.1.3  Under andre prøvinger enn overbelastningsprøvingen skal alle deler av frisonen være beskyttet av 
veltevernet, i samsvar med nr. 3.2.1.2.2 og 3.2.2.2.2.

3.2.3.1.4  Under prøvingene må ikke veltevernet ha noen innvirkning på setekonstruksjonen.

3.2.3.1.5  Den elastiske deformasjonen, som måles i samsvar med nr. 3.3.1.2.3 og 3.3.2.2.3, skal være mindre 
enn 250 mm.

3.2.3.2  Det skal ikke være noe utstyr som medfører noen fare for føreren. Det skal ikke være utstikkende 
deler eller utstyr som kan skade føreren dersom traktoren velter, eller noen deler eller utstyr som vil 
kunne sette vedkommende fast – for eksempel ved å klemme på benet eller foten – som følge av at 
veltevernet blir deformert.

3.2.4  [ikke relevant]

3.2.5 Innretninger og utstyr for dynamisk prøving

3.2.5.1 P e n d e l l o d d

3.2.5.1.1  Et lodd som fungerer som en pendel, skal henges opp med to kjettinger eller ståltau fra 
omdreiningspunkter minst 6 m over underlaget. Det skal sørges for et middel som muliggjør 
uavhengig regulering av loddets slaghøyde og vinkelen mellom loddet og opphengets kjettinger eller 
ståltau.

3.2.5.1.2  Pendelloddets masse skal være 2000 ± 20 kg, ikke medregnet vekten av kjettinger eller ståltau, som 
ikke skal overstige 100 kg. Lengden på slagflatens sider skal være 680 ± 20 mm (se figur 6.10). 
Loddet skal være fylt på en slik måte at plasseringen av dets tyngdepunkt er konstant og sammenfaller 
med parallellepipedets geometriske midtpunkt.

3.2.5.1.3  Parallellepipedet skal være tilknyttet innretningen som trekker det bakover, med en momentan 
utløsningsmekanisme som er utformet og plassert slik at den utløser pendelloddet, men uten at 
parallellepipedet kommer i svingninger rundt sin horisontalakse, som er vinkelrett på pendelloddets 
svingningsplan.

3.2.5.2 P e n d e l o p p h e n g

 Pendelloddets omdreiningspunkter skal være solid fastgjort, slik at deres forskyvning ikke i noen 
retning overstiger 1 % av fallhøyden.
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3.2.5.3 F o r a n k r i n g e r

3.2.5.3.1  Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et stort nok område til at traktoren kan 
forankres på de måtene som er vist i illustrasjonene (se figur 6.11, 6.12 og 6.13), skal være godt festet 
til et fast underlag under pendelloddet

3.2.5.3.2  Traktoren skal forankres til skinnene med rundt ståltau med fiberkjerne, oppbygd av 6 x 19 tråder 
i samsvar med ISO 2408:2004. Ståltauets nominelle diameter skal være 13 mm. Metalltrådenes 
bruddstyrke skal være minst 1770 MPa.

3.2.5.3.3  På midjestyrte traktorer skal omdreiningspunktet støttes opp og forankres til bakken på egnet måte 
for alle prøvinger. Under slagprøving på siden skal omdreiningspunktet på samme måte støttes opp 
på motsatt side av siden for slaget. For- og bakhjulene behøver ikke å være lineære dersom dette gjør 
det enklere å feste ståltauene riktig.

3.2.5.4 H j u l s t ø t t e  o g  b j e l k e

3.2.5.4.1  En bjelke av nåletre med dimensjon 150 x 150 mm skal brukes som støtte for hjulene under 
slagprøving (se figur 6.11, 6.12 og 6.13).

3.2.5.4.2  Under slagprøving på siden skal en bjelke av nåletre spennes fast til underlaget på motsatt side for 
slaget for å støtte opp hjulfelgene (se figur 6.13).

3.2.5.5 S t ø t t e r  o g  f o r a n k r i n g e r  f o r  m i d j e s t y r t e  t r a k t o r e r

3.2.5.5.1  Det skal brukes ekstra støtter og forankringer for midjestyrte traktorer. Hensikten med dette er å 
sikre at den delen av traktoren som er påmontert veltevernet, er like stiv som en traktor som ikke er 
midjestyrt.

3.2.5.5.2  Særlige tilleggsopplysninger for slagprøving og vertikal belastningsprøving er gitt i nr. 3.3.1.1.

3.2.5.6 D e k k t r y k k  o g  u t b ø y n i n g e r

3.2.5.6.1  Traktordekkene skal ikke ha flytende ballast, og de skal pumpes opp til det trykket traktorprodusenten 
anbefaler for arbeid i terrenget.

3.2.5.6.2  Forankringene skal i ethvert tilfelle spennes så stramt at dekkene utsettes for en utbøyning på 12 % 
av dekkets sidehøyde (avstanden mellom bakken og felgens laveste punkt) før fastspenningen.

3.2.5.7 R i g g  f o r  v e r t i k a l  b e l a s t n i n g s p r ø v i n g

 En rigg som vist i figur 6.14, skal kunne utøve en loddrett kraft nedover på et veltevern gjennom en 
stiv bjelke med bredde på ca. 250 mm som er forbundet med en kraftpåføringsmekanisme ved hjelp 
av universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen.

3.2.5.8 M å l e u t s t y r

 Følgende måleutstyr skal brukes:

3.2.5.8.1  En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon 
og varig deformasjon, se figur 6.15).

3.2.5.8.2  En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt 
beskyttet av veltevernet under hele prøvingen (se nr. 3.3.2.2.2).
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3.2.6 Innretninger og utstyr for statisk prøving

3.2.6.1 R i g g  f o r  s t a t i s k  p r ø v i n g

3.2.6.1.1  Riggen for statisk prøving skal være konstruert slik at det er mulig å utsette veltevernet for trykk eller 
belastning.

3.2.6.1.2  Det skal treffes tiltak for å sikre at belastningen fordeles jevnt og vinkelrett i belastningsretningen 
langs en flens som er mellom 250 mm og 700 mm lang, og med nøyaktige multiplum på 50 mellom 
disse lengdene. Den stive bjelken skal ha en vertikal anleggsflate på 150 mm. De av bjelkens kanter 
som er i kontakt med veltevernet, skal være avrundet, med en radius på høyst 50 mm.

3.2.6.1.3  Anleggsflaten skal kunne justeres til enhver vinkel i forhold til belastningsretningen, slik at den kan 
følge vinkelvariasjonene i veltevernets belastningsbærende overflate når veltevernet deformeres.

3.2.6.1.4  Kraftens retning (avvik fra horisontal og vertikal retning):

– ved prøvingens begynnelse, under nullbelastning: ± 2°,

– under prøving, under belastning: 10° over og 20° under horisontalen. Disse variasjonene skal 
være så små som mulig.

3.2.6.1.5  Deformasjonshastigheten skal være langsom, under 5 mm/s, slik at belastningen hele tiden kan 
betegnes som statisk.

3.2.6.2 I n n r e t n i n g  f o r  m å l i n g  a v  e n e r g i e n  v e l t e v e r n e t  a b s o r b e r e r

3.2.6.2.1  Kraft-deformasjonskurven skal plottes for å bestemme hvor mye energi veltevernet absorberer. Det 
er ikke nødvendig å måle kraften og deformasjonen ved det punktet belastningen påføres veltevernet. 
Likevel skal kraften og deformasjonen måles samtidig og lineært.

3.2.6.2.2  Startpunktet for deformasjonsmålingene skal velges slik at bare energien som absorberes av 
veltevernet og/eller ved deformasjon av visse deler av traktoren, blir tatt i betraktning. Det skal ikke 
tas hensyn til energien som absorberes av deformasjonen og/eller glidning av forankringen.

3.2.6.3 F o r a n k r i n g  a v  t r a k t o r e n

3.2.6.3.1  Forankringsskinner med foreskrevet sporvidde som dekker et tilstrekkelig stort område til at traktoren 
kan forankres på samme måte som vist i illustrasjonene, skal være godt festet til et fast underlag i 
nærheten av prøvingsriggen.

3.2.6.3.2  Traktoren skal forankres til skinnene ved hjelp av egnet utstyr (plater, kiler, ståltau, donkraft, osv.), 
slik at den ikke kan flytte på seg under prøvingen. Dette kravet skal kontrolleres under prøving ved 
hjelp av vanlig utstyr for lengdemåling.

 Dersom traktoren flytter på seg, skal hele prøvingen gjentas, med mindre systemet for 
deformasjonsmåling som brukes ved plotting av kraft-deformasjonskurven, er tilknyttet traktoren.

3.2.6.4 R i g g  f o r  v e r t i k a l  b e l a s t n i n g s p r ø v i n g

 En rigg som vist i figur 6.14, skal kunne utøve en vertikal kraft nedover på veltevernet gjennom en 
stiv bjelke som er ca. 250 mm bred, og som er forbundet med kraftpåføringsmekanismen ved hjelp av 
universalledd. Egnede akselstøtter skal plasseres slik at traktordekkene ikke bærer belastningen.
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3.2.6.5 A n n e t  m å l e u t s t y r

 Følgende måleutstyr er også nødvendig:

3.2.6.5.1  En innretning for måling av elastisk deformasjon (forskjellen mellom største momentane deformasjon 
og varig deformasjon, se figur 6.15).

3.2.6.5.2  En innretning for å kontrollere at veltevernet ikke har trengt inn i frisonen, og at frisonen har blitt 
beskyttet av veltevernet under hele prøvingen (se nr. 3.3.2.2.2).

3.3 Prøvingsmetoder

3.3.1 Dynamisk prøving

3.3.1.1 S l a g p r ø v i n g  o g  v e r t i k a l  b e l a s t n i n g s p r ø v i n g

3.3.1.1.1 Slagprøving bak

3.3.1.1.1.1  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets 
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet 
A tilsvarende M/100, med mindre veltevernet ved kontaktpunktet har en større vinkel på vertikalplanet 
under deformasjon. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, 
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, 
og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt har en vinkel på 20° på vertikalplanet.

 Loddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie rundt 
slagpunktet.

 Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som 
innebærer velting bakover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal befinne seg i en 
avstand på 1/6 av bredden på toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt med traktorens 
midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets topp.

 Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for 
å sikre at slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte.

3.3.1.1.1.2  Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene, 
og plassert som vist i figur 6.11. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand 
at ståltauene danner en vinkel på mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene 
skal i tillegg plasseres slik at sammenløpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der 
tyngdepunktet for pendelloddet vandrer.

 Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 3.2.5.6.2. Etter at ståltauene er 
strammet, skal stoppbjelken plasseres foran og tett mot bakhjulene og deretter festes til underlaget.

3.3.1.1.1.3  Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en 
dimensjon på minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget.

3.3.1.1.1.4  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en 
av de følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den enheten prøvingen 
gjelder:

 H = 25 + 0,07 M

 for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,
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 H = 125 + 0,02 M

 for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

 Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.

3.3.1.1.1.5  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) brukes de samme formlene.

3.3.1.1.2 Slagprøving foran

3.3.1.1.2.1  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets 
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene har en maksimal vinkel på 20° på vertikalplanet 
A tilsvarende M/100, med mindre veltevernet ved kontaktpunktet har en større vinkel på vertikalplanet 
under deformasjon. I dette tilfellet skal loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, 
slik at den er parallell med veltevernet ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, 
og opphengingskjettingene eller -ståltauene fortsatt har en vinkel på 20° på vertikalplanet.

 Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie 
rundt slagpunktet.

 Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom traktoren 
velter over på siden under kjøring forover, normalt den øvre kanten. Loddets tyngdepunkt skal 
befinne seg i en avstand på 1/6 av bredden på toppen av veltevernet, innenfor et vertikalplan parallelt 
med traktorens midtplan i lengderetningen som berører den ytterste delen av veltevernets topp.

 Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for 
å sikre at slagprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen måte.

3.3.1.1.2.2  Traktoren skal forankres til underlaget ved hjelp av fire ståltau, ett i hver ende av begge akslene, 
og plassert som vist i figur 6.12. De fremre og bakre forankringspunktene skal ha en slik avstand 
at ståltauene danner en vinkel på mindre enn 30° med underlaget. De bakre forankringspunktene 
skal i tillegg plasseres slik at sammenløpingspunktet for de to ståltauene ligger i vertikalplanet der 
tyngdepunktet for pendelloddet vandrer.

 Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i nr. 3.2.5.6.2. Etter at ståltauene er 
strammet, skal stoppbjelken plasseres bak og tett inntil bakhjulene og deretter festes til underlaget.

3.3.1.1.2.3  Dersom traktoren er midjestyrt, skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en 
dimensjon på minst 100 x 100 mm, og forankres fast til underlaget.

3.3.1.1.2.4  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en 
av de følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den enheten prøvingen 
gjelder:

 H = 25 + 0,07 M

 for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,

 H = 125 + 0,02 M

 for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

 Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.
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3.3.1.1.2.5  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal høyden være den største som er gitt 
enten ved den relevante formelen ovenfor eller den relevante formelen nedenfor:

 H = 2,165 × 10-8 M × L2

 eller

 H = 5,73 × 10-2I

3.3.1.1.3 Slagprøving på s iden

3.3.1.1.3.1  Traktoren skal plasseres slik i forhold til pendelloddet at dette vil treffe veltevernet når loddets 
slagflate og opphengingskjettingene eller -ståltauene er vertikale, med mindre veltevernet ved 
kontaktpunktet har en vinkel på under 20° på vertikalplanet under deformasjonen. I dette tilfellet skal 
loddets slagflate justeres ved hjelp av et supplerende oppheng, slik at den er parallell med veltevernet 
ved slagpunktet på det tidspunktet da deformasjonen er størst, og opphengingskjettingene eller 
-ståltauene forblir vertikale.

 Pendelloddets høyde skal justeres, og det skal treffes tiltak som reduserer loddets tendens til å dreie 
rundt slagpunktet.

 Slagpunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke som 
skyldes velting mot siden.

3.3.1.1.3.2  Traktorhjulene på slagsiden skal forankres til underlaget ved hjelp av ståltau over de tilsvarende 
endene på for- og bakakslene. Ståltauene skal strammes slik at dekkutbøyningen blir som angitt i 
nr. 3.2.5.6.2.

 Etter at ståltauene er strammet, skal stoppbjelken plasseres på underlaget, tett mot hjulene på motsatt 
side av slagsiden, og deretter festes til underlaget. Det kan bli nødvendig å bruke to bjelker eller 
kiler dersom yttersidene av for- og bakhjulene ikke står på samme vertikalplan. Støtten skal deretter 
plasseres som vist i figur 6.13, tett inntil hjulkantene på det mest belastede hjulet på motsatt side av 
slaget, og deretter festes til underlaget. Støttens lengde når den er plassert mot hjulkanten, skal være 
slik at den danner en vinkel på 30 ±3° med underlaget. I tillegg skal tykkelsen, dersom dette er mulig, 
være 20-25 ganger mindre enn dens lengde og 2-3 ganger mindre enn dens bredde. Støttene skal i 
begge ender være utformet som vist på detaljtegningene i figur 6.13.

3.3.1.1.3.3  For midjestyrte traktorer skal i tillegg styreleddet støttes av en kvadratisk treblokk med en dimensjon 
på minst 100 x 100 mm, som på siden mot bakhjulet støttes av en lignende innretning som den støtten 
som i nr. 3.3.1.1.3.2 er plassert mot bakhjulet. Styreleddet skal deretter forankres til underlaget.

3.3.1.1.3.4  Pendelloddet skal trekkes bakover, slik at høyden på dets tyngdepunkt over slagpunktet er gitt ved en 
av de følgende to formlene, som skal velges i henhold til referansemassen til den enheten prøvingen 
gjelder:

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

 for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,

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

 for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

3.3.1.1.3.5  For traktorer med vendbar førerplass skal høyden være den største som er gitt enten ved den relevante 
formelen ovenfor eller den relevante formelen nedenfor:

 H = 25 + 0,2 M

 for traktorer med en referansemasse på under 2 000 kg,
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 H = 125 + 0,15 M

 for traktorer med en referansemasse på over 2 000 kg.

 Pendelloddet skal deretter utløses og slå mot veltevernet.

3.3.1.1.4 Vert ikal  belastningsprøving bak

 Bjelken skal plasseres tvers over den bakre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den 
vertikale belastningskraften skal befinne seg i traktorens midtplan i lengderetningen. Det skal påføres 
en kraft Fv, hvor:

 Fv = 20 M

 Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet 
beveger seg.

 Dersom bakre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften 
påføres inntil taket er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets 
øverste punkt med den delen av traktorens bakpart som kan bære traktoren når den er veltet.

 Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil 
bære traktoren når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt.

3.3.1.1.5 Vert ikal  belastningsprøving foran

 Bjelken skal plasseres tvers over den fremre øverste delen av veltevernet, og resultanten av den 
vertikal belastningskraften skal befinne seg i traktorens midtplan i lengderetningen. Det skal påføres 
en kraft Fv, hvor:

 Fv = 20 M

 Kraften Fv skal påføres i minst fem sekunder etter at det ikke lenger visuelt kan slås fast at veltevernet 
beveger seg.

 Dersom fremre del av veltevernets tak ikke kan motstå full vertikal belastningskraft, skal kraften 
påføres inntil taket er så mye nedbøyd at det faller sammen med det planet som forbinder veltevernets 
øverste punkt med den delen av traktorens forpart som kan bære traktoren når den er veltet.

 Deretter fjernes kraften, og bjelken flyttes slik at den ligger over den delen av veltevernet som vil 
bære traktoren når den er veltet. Deretter påføres kraften Fv på nytt.

3.3.1.1.6 Utfyl lende s lagprøving

 Dersom det under en slagprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal det utføres en ny, 
lignende slagprøving, men med en fallhøyde på:

 H′ = (H × 10-1) (12 + 4a) (1 + 2a)-1

 umiddelbart etter slagprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene, der «a» angir forholdet 
mellom den varige deformasjonen (Dp) og den elastiske deformasjonen (De):

 a = Dp / De
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 målt i slagpunktet. Den nye varige deformasjonen som forårsakes av det andre slaget, skal ikke være 
større enn 30 % av den varige deformasjonen som er forårsaket av det første slaget.

 For å kunne utføre den utfyllende prøvingen, er det nødvendig å måle den elastiske deformasjonen 
under alle slagprøvingene.

3.3.1.1.7 Utfyl lende vert ikal  belastningsprøving

 Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en 
ny, lignende vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart 
etter den vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.

3.3.1.2 M å l i n g e r  s o m  s k a l  u t f ø r e s

3.3.1.2.1 Brudd og sprekker

 Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd 
og sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.

 Det skal ses bort fra alle sprekker som er forårsaket av kantene på pendelloddet.

3.3.1.2.2 Frisone

3.3.1.2.2.1  Inntrengning i frisonen

 Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i 
frisonen rundt førersetet, som definert i nr. 1.6.

 Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. For dette 
formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes av veltevernet, dersom noen del 
av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde veltet i den retningen som 
prøvingsbelastningen påføres fra. I denne sammenhengen skal innstillingen for fordekk, bakdekk og 
sporvidde skal være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt.

3.3.1.2.2.2  Prøving av hard del bak

 Dersom traktoren er utstyrt med en stiv struktur, en skjerm eller en annen hard del som er plassert bak 
førersetet, skal denne delen betraktes som et støttepunkt ved velting bakover eller mot siden. En slik 
hard del bak førersetet skal, uten å knekke eller trenge inn i frisonen, kunne motstå en kraft nedover 
Fi, hvor:

 Fi = 15 M

 påført vinkelrett på rammens overside i traktorens midtplan. Kraften skal innledningsvis påføres i en 
vinkel på 40°, beregnet fra en linje som er parallell med underlaget, som vist i figur 6.16. Denne stive 
strukturen skal ha en minstebredde på 500 mm (se figur 6.17).

 Videre skal den være tilstrekkelig stiv og godt nok festet til den bakerste delen av traktoren.

3.3.1.2.3 Elast isk  deformasjon (ved s lagprøving på s iden)

 Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt på det vertikalplanet 
som går gjennom slagpunktet. Til denne målingen skal det brukes en innretning lignende den som 
vises i figur 6.15.

3.3.1.2.4 Varig deformasjon

 Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet 
registreres. For dette formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt 
registreres før prøvingen begynner.
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3.3.2 Statisk prøving

3.3.2.1 H o r i s o n t a l  o g  v e r t i k a l  b e l a s t n i n g s p r ø v i n g

3.3.2.1.1 Horisontal  belastningsprøving bak

3.3.2.1.1.1  Belastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan parallelt med traktorens midtplan i 
lengderetningen.

 Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først ved en ulykke 
som skyldes velting bakover, normalt den øvre kanten. Vertikalplanet der belastningen påføres, skal 
ligge i en avstand som tilsvarer 1/3 av den ytre bredden på veltevernets øvre del fra midtplanet i 
lengderetningen.

 Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for 
å sikre at belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen 
måte.

3.3.2.1.1.2  Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.2.6.3.

3.3.2.1.1.3  Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:

 Eil = 500 + 0,5 M

3.3.2.1.1.4  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) brukes samme formel.

3.3.2.1.2 Horisontal  belastningsprøving foran

3.3.2.1.2.1  Belastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan som er parallelt med traktorens midtplan i 
lengderetningen og ligger i en avstand som tilsvarer 1/3 av den ytre bredden på veltevernets øvre del.

 Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken først dersom 
traktoren velter over på siden under kjøring forover, normalt den øvre kanten.

 Dersom veltevernet er avrundet eller har utstikkende deler ved dette punktet, skal det brukes kiler for 
å sikre at belastningsprøvingen kan gjennomføres, men uten at disse forsterker veltevernet på noen 
måte.

3.3.2.1.2.2  Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.2.6.3.

3.3.2.1.2.3  Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:

 Eil = 500 + 0,5 M

3.3.2.1.2.4  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal energien være den største som er gitt 
enten ved formelen ovenfor eller den valgte av formlene nedenfor:

 Eil = 2,165 × 10–7M × L2

 eller

 Eil = 0,574 I

3.3.2.1.3 Horisontal  belastningsprøving på s iden

3.3.2.1.3.1  Sidebelastningen skal påføres horisontalt på et vertikalplan som er vinkelrett på traktorens midtplan 
i lengderetningen. Belastningspunktet skal være den delen av veltevernet som antas å treffe bakken 
først ved en ulykke som skyldes velting mot siden, normalt den øvre kanten.

3.3.2.1.3.2  Enheten skal forankres til underlaget som beskrevet i nr. 3.2.6.3.
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3.3.2.1.3.3  Energien veltevernet absorberer under prøvingen skal være minst:

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

3.3.2.1.3.4  For traktorer med vendbar førerplass (vendbart sete og ratt) skal energien være den største som er gitt 
enten ved formelen ovenfor eller følgende formel:

 Eis = 1,75 M

3.3.2.1.4 Vert ikal  belastningsprøving bak

 Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.3.1.1.4.

3.3.2.1.5 Vert ikal  belastningsprøving foran

 Alle bestemmelser er identiske med dem som er gitt i nr. 3.3.1.1.5.

3.3.2.1.6 Utfyl lende overbelastningsprøving ( f igur 6.18-6.20)

 En overbelastningsprøving skal utføres dersom kraften avtar med mer enn 3 % under de siste 5 % av 
oppnådd deformasjon, når den nødvendige energien opptas av veltevernet (se figur 6.19).

 Overbelastningsprøvingen omfatter gradvis økning av den horisontale belastningen ved økninger på 
5 % av det opprinnelige energibehovet opp til høyst 20 % av den tilførte energien (se figur 6.20).

 Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter hver økning på 5 %, 10 % eller 
15 % av den nødvendige energien, avtar med mindre enn 3 % for en økning på 5 % og forblir over 0,8 
Fmax.

 Overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom kraften etter at veltevernet har opptatt 20 % av 
den tilførte energien, overstiger 0,8 Fmax.

 Ytterligere brudd eller sprekker og/eller inntrenging i eller manglende beskyttelse av frisonen som 
følge av elastisk deformasjon, tillates under overbelastningsprøvingen. Etter at belastningen er 
fjernet, skal imidlertid veltevernet ikke trenge inn i frisonen, som skal være fullstendig beskyttet.

3.3.2.1.7 Utfyl lende vert ikal  belastningsprøving

 Dersom det under en vertikal belastningsprøving oppstår brudd eller sprekker av betydning, skal en 
ny, lignende vertikal belastningsprøving, men med en kraft tilsvarende 1,2 Fv, utføres umiddelbart 
etter den vertikale belastningsprøvingen som forårsaket bruddene eller sprekkene.

3.3.2.2 M å l i n g e r  s o m  s k a l  u t f ø r e s

3.3.2.2.1 Brudd og sprekker

 Etter hver prøving skal alle konstruksjonsdeler, skjøter og festesystemer undersøkes visuelt for brudd 
og sprekker, og det skal ses bort fra eventuelle små sprekker i uviktige deler.

3.3.2.2.2 Frisone

3.3.2.2.2.1  Inntrengning i frisonen

 Etter hver prøving skal veltevernet undersøkes for å kontrollere om noen del av dette har trengt inn i 
frisonen, som definert i nr. 1.6 i vedlegg I.

 Videre skal frisonen ikke befinne seg utenfor det området som beskyttes av veltevernet. For dette 
formål skal frisonen anses å være utenfor det området som beskyttes av veltevernet, dersom noen del 
av den ville ha kommet i kontakt med flatt underlag dersom traktoren hadde veltet i den retningen som 
prøvingsbelastningen påføres fra. I denne sammenhengen skal innstillingen for fordekk, bakdekk og 
sporvidde skal være den minste standardinnstillingen som produsenten har oppgitt.
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3.3.2.2.2.2  Prøving av hard del bak

 Dersom traktoren er utstyrt med en stiv struktur, en skjerm eller en annen hard del som er plassert bak 
førersetet, skal denne delen betraktes som et støttepunkt ved velting bakover eller mot siden. En slik 
hard del bak førersetet skal, uten å knekke eller trenge inn i frisonen, kunne motstå en kraft nedover 
Fi, hvor:

 Fi = 15 M

 påført vinkelrett på rammens overside i traktorens midtplan. Kraften skal innledningsvis påføres i en 
vinkel på 40°, beregnet fra en linje som er parallell med underlaget, som vist i figur 6.16. Denne stive 
strukturen skal ha en minstebredde på 500 mm (se figur 6.17).

 Videre skal den være tilstrekkelig stiv og godt nok festet til den bakerste delen av traktoren.

3.3.2.2.3 Elast isk  deformasjon under belastningsprøving på s iden

 Den elastiske deformasjonen skal måles (810 + av) mm over setets indekspunkt på det vertikalplanet 
belastningen påføres. Til denne målingen skal det brukes en innretning lignende den som vises i 
figur 6.15.

3.3.2.2.4 Varig deformasjon

 Etter den siste vertikale belastningsprøvingen skal den varige deformasjonen til veltevernet 
registreres. For dette formål skal stillingen til veltevernets hoveddeler i forhold til setets indekspunkt 
registreres før prøvingen begynner.

3.4 Utvidelse til andre traktormodeller

3.4.1  [ikke relevant]

3.4.2 Teknisk utvidelse

 Dersom det utføres tekniske endringer av traktoren, veltevernet eller metoden for festing av veltevernet 
til traktoren, kan prøvingsinstitusjonen som utførte den opprinnelige prøvingen, i tilfellene beskrevet 
nedenfor utstede en «teknisk utvidelsesrapport» dersom traktoren og veltevernet bestod innledende 
prøving av sidestabilitet og av om traktoren unngår å rulle videre dersom den velter, som beskrevet 
i nr. 3.1.3 og 3.1.4, og dersom den harde delen bak, som beskrevet i nr. 3.3.1.2.2.2, etter montering 
har gjennomgått prøving i samsvar med framgangsmåten beskrevet i nevnte nummer (med unntak av 
nr. 3.4.2.2.4):

3.4.2.1 U t v i d e l s e  a v  v e l t e v e r n p r ø v i n g e n s  r e s u l t a t e r  t i l  a n d r e  t r a k t o r m o d e l l e r

 Det er ikke nødvendig å utføre slagprøving eller horisontal og vertikal belastningsprøving på hver 
traktormodell dersom veltevernet og traktoren oppfyller vilkårene i nr. 3.4.2.1.1-3.4.2.1.5 nedenfor.

3.4.2.1.1  Veltevernet (medberegnet den harde delen bak) skal være identisk med veltevernet som har 
gjennomgått prøving.

3.4.2.1.2  Den nødvendige energien skal ikke overstige den energien som ble beregnet for den opprinnelige 
prøvingen, med mer enn 5 %.

3.4.2.1.3  Festemetoden og de delene på traktoren som veltevernet festes til, skal være identiske.

3.4.2.1.4  Alle deler som kan avlaste veltevernet, for eksempel skvettskjermer og motorpanser, skal være 
identiske.

3.4.2.1.5  Setets plassering og kritiske mål innenfor veltevernet og plasseringen av veltevernet og traktoren i 
forhold til hverandre skal være slik at frisonen fortsatt er beskyttet av veltevernet gjennom de ulike 
fasene av prøvingene uansett deformasjoner (dette skal kontrolleres ved å bruke samme referanse for 
frisonen som i den opprinnelige prøvingsrapporten, henholdsvis setets referansepunkt [SRP] og setets 
indekspunkt [SIP]).
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3.4.2.2 U t v i d e l s e  a v  v e l t e v e r n p r ø v i n g e n s  r e s u l t a t e r  t i l  e n d r e d e 
v e l t e v e r n m o d e l l e r

 Denne framgangsmåten skal følges når bestemmelsene i nr. 3.4.2.1 ikke er oppfylt, men den skal ikke 
følges når metoden for festing av veltevernet til traktoren ikke følger samme prinsipp (f.eks. dersom 
gummistøtter erstattes av en opphengsinnretning):

3.4.2.2.1  Endringer som ikke påvirker resultatene av den opprinnelige prøvingen (f.eks. fastsveising av en 
festeplate for tilbehør på et ikke-kritisk sted på veltevernet), montering av seter med forskjellig 
plassering av seteindekspunkt i veltevernet (men det skal kontrolleres at de(n) nye frisonen(e) forblir 
innenfor det deformerte veltevernet under alle prøvingene).

3.4.2.2.2  Endringer som kanskje kan påvirke resultatene av den opprinnelige prøvingen, uten at det settes 
spørsmålstegn ved om veltevernet bør godkjennes (f.eks. endring av en konstruksjonsdel, endring 
av metoden for festing av veltevernet til traktoren). Det kan utføres en valideringsprøving, og 
prøvingsresultatene skal inngå i utvidelsesrapporten. 

 Følgende begrensninger gjelder for denne typen utvidelser:

3.4.2.2.2.1  Høyst fem utvidelser kan godkjennes uten en valideringsprøving.

3.4.2.2.2.2  Resultatene av valideringsprøvingen godtas som grunn til utvidelse dersom alle godkjenningsvilkårene 
i regelverket er oppfylt, og:

– dersom deformasjonen som måles etter hver slagprøving, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra 
deformasjonen som ble målt etter hver slagprøving i den opprinnelige prøvingsrapporten (ved 
dynamisk prøving),

– dersom kraften som måles når det nødvendige energinivået er oppnådd under de forskjellige 
horisontale belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den kraften som ble målt 
da den nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige prøvingen, og deformasjonen(***) 
som måles når det nødvendige energinivået er oppnådd under de forskjellige horisontale 
belastningsprøvingene, ikke avviker med mer enn ± 7 % fra den deformasjonen som ble målt da 
den nødvendige energien ble oppnådd i den opprinnelige prøvingen (ved statisk prøving).

3.4.2.2.2.3  Det kan inngå mer enn én endring av et veltevern i en enkelt utvidelsesrapport, dersom disse 
utgjør forskjellige valgmuligheter for det samme veltevernet, men det kan bare godkjennes én 
valideringsprøving i en enkelt utvidelsesrapport. De valgmulighetene som ikke gjennomgår prøving, 
skal beskrives i et eget avsnitt i utvidelsesrapporten.

3.4.2.2.3  Økning av den referansemassen som er angitt av produsenten, for et veltevern som allerede har 
gjennomgått prøving. Dersom produsenten vil beholde det samme godkjenningsnummeret, er det 
mulig å utstede en utvidelsesrapport etter gjennomført valideringsprøving (grenseverdiene på ± 7 %, 
beskrevet i nr. 3.4.2.2.2.2, får i så fall ikke anvendelse).

3.4.2.2.4  Endring av den harde delen bak eller montering av en ny hard del. Det skal kontrolleres at frisonen 
forblir innenfor det deformerte veltevernet under alle prøvingene, idet det tas hensyn til den nye eller 
endrede harde delen bak. Det skal utføres en validering av den harde delen bak, bestående av prøvingen 
beskrevet i nr. 3.3.1.2.2.2 eller 3.3.2.2.2.2, og prøvingsresultatene skal inngå i utvidelsesrapporten.

3.5  [ikke relevant]

3.6 Velteverns egenskaper i kaldt vær

3.6.1  Dersom det hevdes av veltevernet har egenskaper som gjør det bestandig mot kaldskjørhet, skal 
produsenten oppgi nærmere opplysninger, som skal inngå i rapporten.

3.6.2  Følgende krav og framgangsmåter skal sikre styrke og motstand mot sprøbrudd ved lave temperaturer. 
Det foreslås at følgende minstekrav til materialer skal være oppfylt ved vurdering av veltevernets 
egnethet ved lave driftstemperaturer, i de landene hvor det kreves en slik tilleggsbeskyttelse ved drift.

3.6.2.1  Bolter og muttere som brukes til å feste veltevernet til traktoren og til å forbinde veltevernets 
konstruksjonsdeler, skal ha egnede, kontrollerte seighetsegenskaper ved lave temperaturer.
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3.6.2.2  Alle sveiseelektroder som brukes i framstillingen av konstruksjonsdeler og fester, skal være forenlige 
med materialene i veltevernet, som angitt i nr. 3.6.2.3 nedenfor.

3.6.2.3  Stålmaterialer til veltevernets konstruksjonsdeler skal bestå av materialer med kontrollert seighet 
som oppfyller minstekravene ved Charpy V-skårslagprøving, som vist i tabell 6.1. Stålkvaliteten skal 
angis i samsvar med ISO 630:1995.

 Stål med en tykkelse etter valsing på mindre enn 2,5 mm og et karboninnhold på mindre enn 0,2 %, 
anses å oppfylle dette kravet.

 Konstruksjonsdeler i veltevernet som er framstilt av andre materialer enn stål, skal ha en tilsvarende 
slagfasthet ved lave temperaturer.

3.6.2.4  Ved prøving i henhold til Charpy V-skårslagprøving skal prøvelegemenes størrelse ikke være mindre 
enn de største størrelsene i tabell 6.1 som materialet tillater.

3.6.2.5  Charpy V-skårslagprøvingen skal utføres i samsvar med framgangsmåten i ASTM A 370-1979, med 
unntak av at prøvelegemenes størrelse skal være i samsvar med målene i tabell 6.1.

3.6.2.6  Som alternativ til denne framgangsmåten kan det brukes tettet eller halvtettet stål, som det skal gis 
tilstrekkelige spesifikasjoner for. Stålkvaliteten skal spesifiseres i samsvar med ISO 630:1995, endret 
1:2003.

3.6.2.7  Prøvelegemene skal tas i lengderetningen fra flate emner, rør eller konstruksjonsdeler til bruk i 
veltevernet, før forming eller sveising. Prøvelegemer fra rør eller konstruksjonsdeler skal tas fra 
midten på den siden som har størst mål, og skal ikke omfatte sveiseskjøter.

Tabell 6.1

Minste slagenergi ved Charpy V-skårslagprøving

Prøvelegemets størrelse Energi ved Energi ved

–30 °C –20 °C

mm J J(b)

10 × 10(a) 11 27,5

10 × 9 10 25

10 × 8 9,5 24

10 × 7,5(a) 9,5 24

10 × 7 9 22,5

10 × 6,7 8,5 21

10 × 6 8 20

10 × 5(a) 7,5 19

10 × 4 7 17,5

10 × 3,5 6 15

10 × 3 6 15

10 × 2,5(a) 5,5 14

(a) Angir foretrukket størrelse. Størrelsen på prøvelegemet skal ikke være mindre enn den største foretrukne 
størrelse som materialet tillater.

(b) Energikravet ved – 20 °C er 2,5 ganger den verdien som er fastsatt for – 30 °C. Andre faktorer kan påvirke 
slagenergistyrken, som valseretning, flytegrense, kornorientering og sveising. Disse faktorene skal tas med i 
betraktning ved utvelgelse og bruk av stålet.
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3.7  [ikke relevant]

Figur 6.1

Frisone
Figur 6.1.a

Sett fra siden

Snitt gjennom referanseplanet

Figur 6.1.b

Sett bakfra

Mål i millimeter

Figur 6.1.c

Sett ovenfra

1 – Referanselinje
2 – Setets indekspunkt
3 – Referanseplan
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Figur 6.2

Frisone for traktorer med vendbart sete og ratt



23.6.2016 Nr. 35/931EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Figur 6.3

Flytskjema for fastsetting av atferden dersom en traktor som er påmontert veltevern foran, 
ruller videre når den velter til siden

Versjon B1: Slagpunkt for veltevern festet bak punktet for ustabil likevekt i lengderetningen.
Versjon B2: Slagpunkt for veltevern festet like ved punktet for ustabil likevekt i lengderetningen.
Versjon B3: Slagpunkt for veltevern festet foran punktet for ustabil likevekt i lengderetningen.

Inngående data

Beregning i henhold  
til versjon B2

Ja

Ja

Ja JaNei Nei

Ja Nei

Nei

NeiTreffer motorpanseret 
underlaget før veltevernet? 

Ruller traktoren?

Er veltevernet 
montert bak 

likevektspunktet? 

Beregning i henhold til 
versjon B1

Beregning i henhold til 
versjon B3

Ruller traktoren? Ruller traktoren?Resultat: 
Ubrukelig 

metode

Negativt 
resultat

Negativt 
resultat

Positivt 
resultat

Negativt 
resultat

Positivt 
resultat
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Figur 6.4

Innretning for velteprøving i en helling på 1/1,5

Figur 6.5

Nødvendige data for beregning av velt for en traktor med treaksial veltingsatferd

Merknad: D2 og D3 bør måles ved fullt akseltrykk. 



23.6.2016 Nr. 35/933EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Figur 6.6.a, 6.6.b, 6.6.c

Horisontal avstand mellom tyngdepunktet og veltevernets fremre krysningspunkt (L6)
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Figur 6.7

Bestemmelse av slagpunkter for måling av bredden på veltevernet (B6) og høyden på 
motorpanseret (H7)

akse 5

akse 6

akse 3

akse 1akse 2

akse 4
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Figur 6.8

Høyde på forakselens omdreiningspunkt (H0)

Figur 6.9

Bakakselens sporvidde (S) og bakdekkenes bredde (B0)
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Figur 6.10

Pendellodd med opphengingskjettinger eller -ståltau

Figur 6.11

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving bak)

Slagflate

Stift for markering 
av tyngdepunkt

Mål i millimeter

To forankringer To forankringer

Stoppbjelke
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Figur 6.12

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving foran)

Figur 6.13

Eksempel på forankring av traktor (slagprøving på siden)

Avrundet for sikkert grep mot 
felgkanten

To forankringer To forankringer

Stoppbjelke

Skråskåret

Støttebjelke

Forankring (se 6.6.3)

Pendelloddets 
tyngdepunktbane går 
gjennom kontaktpunktet

Bjelke av nåletre,  
150 mm x 150 mm

Slakt tau (valgfritt)

Bjelke mot siden på for- og bakhjulene og støtte fastkilt mot 
felgen etter forankring
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Figur 6.14

Eksempel på rigg for vertikal belastningsprøving av traktor

Universalledd

Kraft

Dobbeltvirkende 
hydraulikksylinder

Universalledd

Oppstøtting av for- og 
bakaksel

Kraft



23.6.2016 Nr. 35/939EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Figur 6.15

Eksempel på innretning for måling av elastisk deformasjon

1 – Varig deformasjon
2 – Elastisk deformasjon
3 – Samlet deformasjon (varig pluss elastisk)

Figur 6.16

Simulert underlagsplan

Horisontal 
stang festet til 
veltevernet

Vertikal 
støtte festet 
til traktorens 
understell eller til 
veltevernets gulv

Friksjonsring   

Hard del bak

Simulert underlagsplan
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Figur 6.17

Minstebredde for hard del bak

Hard del bak minst 
500 mm
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Figur 6.18

Kraft/deformasjonskurve

Overbelastningsprøving er ikke nødvendig

Merknader:

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.

2. Overbelastningsprøving er ikke nødvendig, da Fa ≤ 1,03 F′.

Statisk belastningskraft

Deformasjon

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2)
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Figur 6.19

Kraft/deformasjonskurve

Overbelastningsprøving er nødvendig

Merknader:

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.

2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F′.

3. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende, da Fb > 0,97 F′ og Fb > 0,8Fmax.

Statisk belastningskraft

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2)

Energi økt med 5 %  
(se merknad 3)

Deformasjon
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Figur 6.20

Kraft/deformasjonskurve

Overbelastningsprøvingen skal fortsettes

Merknader:

1. Fa bestemmes i forhold til 0,95 D′.

2. Overbelastningsprøving er nødvendig, da Fa > 1,03 F′.

3. Fb < 0,97 F′, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.

4. Fc < 0,97 Fb, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.

5. Fd < 0,97 Fc, derfor er ytterligere overbelastning nødvendig.

6. Resultatet av overbelastningsprøvingen er tilfredsstillende dersom Fe > 0,8 Fmax.

7. Prøvingen er ikke bestått dersom belastningen på noe tidspunkt faller til under 0,8 Fmax.

____________
(*) OECDs standardregelverk for offisiell prøving av veltevern montert foran på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med 

hjul.
(**) Programmet og eksemplene finnes på OECDs nettsted.
(***) Varig + elastisk deformasjon målt når nødvendig energinivå er oppnådd.

________

Beregnet basisenergi  
(se merknad 2)

Energi økt med 5 %  
(se merknad 3)

Energi økt med 10 %  
(se merknad 4)

Energi økt med 15 %  
(se merknad 5)

Energi økt med 20 %  
(se merknad 6 og 7)

Deformasjon

Overbelastning

Statisk belastningskraft
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VEDLEGG V

Endringer av direktiv 2000/25/EF

I vedlegg I til direktiv 2000/25/EF skal tillegg 4 nr. 1 del 2 lyde:

«Del 2  Nummeret til grunndirektivet fulgt av bokstaven A for trinn I, bokstaven B for trinn II, bokstaven C 
for trinn IIIA, bokstaven D for trinn IIIB og bokstaven E for trinn IV.»

______
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VEDLEGG VI

Endringer av direktiv 2003/37/EF

I direktiv 2003/37/EF gjøres følgende endringer:

1.  I modell A i vedlegg I gjøres følgende endringer:

a)  Nr. 2.4 skal lyde:

«2.4.  Teknisk tillatt(e) trekkbare masse(r) (avhengig av koplingstype):

2.4.1.  Trekkbar masse uten bremsing:  ....................................................................................................

2.4.2.  Trekkbar masse med uavhengig bremsing:  ..................................................................................

2.4.3.  Trekkbar masse med påløpsbremsing: ..........................................................................................

2.4.4.  Trekkbar masse med hydraulisk eller pneumatisk bremsing: …

2.4.5.  Teknisk tillatte samlede masse(r) av kombinasjonen trekkvogn-tilhenger (for hver konfigurasjon 
av tilhengerbremseanlegg):  ..........................................................................................................

2.4.6.  Koplingspunktets plassering

2.4.6.1.  Høyde over bakken

2.4.6.1.1.  Største høyde:  ...............................................................................................................................

2.4.6.1.2.  Minste høyde:  ...............................................................................................................................

2.4.6.2.  Avstand fra vertikalplanet som går gjennom bakakselens akse

2.4.6.2.1.  Største:  ..........................................................................................................................................

2.4.6.2.2.  Minste:  ..........................................................................................................................................

2.4.6.3.  Største statiske vertikale belastning/teknisk tillatte masse på koplingspunktet:

2.4.6.3.1. –  for traktoren:  ..........................................................................................................................

2.4.6.3.2. –  for semitraileren (utskiftbar trukket maskin) eller påhengsvognen (utskiftbar trukket 
maskin):  ............................................................................................................................... »

b)  Nr. 2.7.2 skal lyde:

«2.7.2.  Traktorens største mål, medregnet koplingen:

2.7.2.1.  Lengde ved bruk på vei(10):

 Største:  ..........................................................................................................................................

 Minste:  ..........................................................................................................................................



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/946 23.6.2016

2.7.2.2.  Bredde ved bruk på vei(11):

 Største:  ..........................................................................................................................................

 Minste:  ..........................................................................................................................................

2.7.2.3.  Høyde ved bruk på vei(12):

 Største:  ..........................................................................................................................................

 Minste:  ..........................................................................................................................................

2.7.2.4.  Overheng foran(13):

 Største:  ..........................................................................................................................................

 Minste:  ..........................................................................................................................................

2.7.2.5.  Overheng bak(14):

 Største:  ..........................................................................................................................................

 Minste:  ..........................................................................................................................................

2.7.2.6.  Bakkeklaring(15):

 Største:  ..........................................................................................................................................

 Minste:  ........................................................................................................................................ »

2.  I vedlegg I skal modell A fotnote 15 lyde: «ISO-standard 612/-6.8:1978».

3.  I vedlegg II kapittel B del II.C gjøres følgende endringer:

a)  [Endringen gjelder bare den engelske versjonen].

b)  Fotnoten (*) skal lyde:

«(*) Prøvingsrapporter skal være i samsvar med OECD-rådets vedtak C(2008) 128 av oktober 2008. Når det 
gjelder bilbeltefester, kan prøvingsrapportene anerkjennes som likeverdige bare dersom bilbeltefestene 
har gjennomgått prøving. Prøvingsrapporter som er i samsvar med regelverkene i henhold til OECD-
rådets vedtak C(2000) 59, sist endret ved OECD-rådets vedtak C(2005) 1, skal fortsatt være gyldige. De 
nye prøvingsrapportene skal fra og med datoen for innarbeiding av dette direktiv være basert på den nye 
versjonen av regelverkene.»

________________________


